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স্বেশীস্থ অনস্ত অসীম বারিধিতুলা । যোগিগণ তাহাকে চারি 

ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন_ _হঠযোগ, মন্ত্রষোঁগ, লয়যোগ ও রাজযোগ ॥ 

এতগগ্রস্থে সেই চারিযোগের বিষয়ই বলা হইয়াছে। 
আমরা কোটি কোটি জন্ম যাতায়াত করিতেছি, জন্মের পর 

খৃতা, মৃত্যুর পর জন্মের অধীন হইতেছি,_আঁশা-বাঁসনা! লইয়া বিশ্বময় 
'ঘুরিয়» বেড়ীইতেছি+কিন্ত মুক্তির উপায় নাই। জীব আপনি 

ি1007-38218584-550585511854-1553154 
আপনি চিনিবার জন্চ যোগই একমাত্র অবলম্বন 

যেমন সুর্যের তীক্ষ রশ্মির নিকট _অতি_ অন্ধকারময় স্থানও 
তাহাদের গপততথ্য প্রকাশ করিরা দেয়, তন্রপ ফোগ-শক্তি সাধকের, 
অন্তরের, বাহিরের সমুদয় তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয় 

যোগী জানিতে পারেন, আমার জন্য প্রকৃতি, প্রকৃতির জন্ত 

আমি নহি। যোগী জানিতে পারেন, আমি মুক্ত বুদ্ধ ও সুখমনস | 
তবে কেবল গ্রন্থপাঠ আর তর্ক করিলে সে ফল লাভ হয় নাঃ 

কার্ধ্য করা চাই। শ্রীভগবান্ আমাদের আশ! পূর্ণ করুনু। 

অনস্তপুর । 

5১ ত্র), ১৩১৬ বঃ। ॥ শ্রীন্বরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য । 



সূচীপত্র 
পথম অধ্যায়। মাছষেয় শ্বরূপ ২১৯ 

যোগসাধন-রহস্তং | ১ | ভক্তিযোগ , ২৪৪ 
,. হ্ঠযোগ । ভক্তি ও জ্ঞান ২৪৭ 

হঠষোগ-তত্ব "৮ | জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস ২৪৯ 
ঘট কণ্ধ সাধন ১২ | ভক্তিযোগে কর্ম যোস্খিজ ২৫৪ 
আসন ৩২ | কম্মযোগ ৯২৬১ 

মুদ্ধা ৪৫ | লয়যোগের সাধনা ২৬৭ 

প্রত্যাহার টি তৃতীয় অধ্যায় । 
প্রাণাক্সাম ৭৪ যস্ত্রধোগ 
স্থান ও কাল ৭€ | মন্ত্রষোগ ২৭৬৪ 

কালনির্ণয় ৮০ | অস্ত্রের উদ্দেশ্য ও বিভাগ ২৮৬ 
আহারবিধি ৮২ | স্থুলজগতের সহিত 
নাড়ীজ্ঞান ৮৬ | অন্তর্ঞজগতের সম্বন্ধ ২৯৩ 
নাঁড়ীশুদ্ধি প্রকরণ ১০০ | মন্ত্র গ্রহণ ও সাধন ২৯৮ 
প্রাণায়াম ১০৮ | তন্ত্র কি ও তন্ত্রের দ্বারা 
ধ্যানযোগ ১৪০ | কি শিক্ষা লাভ হয় ৩০১ 

ধারণা সি চতুর্থ অধ্যায় । 
সমাধিযোগ ১৫৯ রাজযোগ । 
বট চক্রনিবূপণপ ১৬৮ | বাঁজযোঁগ ৩১৫ 
শীত ফলপ্রদ কতিপয় যোগ ১৯১ যোগাচশালন ৩২২ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। ঈশ্বর-উপাসনা ৩৪৩ 

০. জন্মষোগ। যোঁগের বিদ্ব ও 
লয়যোগ ১৯৬ | তাঁহার নাশ ৩৫৩ 

লয়যোগের প্রথম ক্রিয়াযোগ | ৩৫৯ 
সাধক ও সাধনা ২০০ | অষ্টাঙগষোগ ' ৩৬৯ 
শক্তিত্রয়ের বিবরণ ২০১ | সংযম ও বিভৃতিলাভ ৩৮৬ 
জ্ঞাদযোগ ২০৩ | ঠকবল্য ৩৯৫ 

 ম্জধিদ্যা ও মায় ২১২ | পরিশিষ্ট ৩৪৯ 
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€2াগ্ীাভ্ড কহিল 

প্রথম অধায়। 

রি 
প্রথম পরিচ্ছেদ । বশী, 

ূ ৃ না ২) পি ওলা 

যোগসাধন-রহস্ ৷ 

শিষ্য । নিত্য নিত্য আহার করিলেও আবার নিত্য নিত্য যেমন 

হ্ুধার উদ্রেক হয়, মুহূর্তে মুহুক্ে বায়ুসেবন করিলেও পুনরপি যেমন 
'বাম্ুসেবনের প্রয়োজন হয়, আপনার নিকটে উপদ্দেশ গ্রহণ করিয়া, 

পুনরপি তেষনি উপদেশ লইবার আকাঙ্ষা হয়। যোগসাধন-রহস্য 

বিষয়ে আপনার নিকটে পূর্বে অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি,__কিস্ত 

তাহাতে আশ। মিটে নাই, অভাব ঘুচে নাই। যে সকলঞবিষয়ঞ্মনে 
ভাবি নাই,_কল্পনাতে আনি নাই? তাহা আপনার প্রসাদে কল্পনা ও 
বুদ্ধিতে আনিতে সক্ষম হইয়াছি, কাজেই যোগের বিষয় এখনও অনেক 
জার্দনতে বাকি আছে, ইহা"বুবিতে পারিয়াছি। অতএব যোগ-সন্বন্ধে 
মানবের যাহ কিছু বুঝিবার+ জানিবার ও শিখিবার আছে, আমাকে 

হার আগ্ধোপাত্ত ভাল করিয়া 1 দ্রিন। এবং ষে প্রকারে 

সে লকলের সাধন] করিতে হয় তাহাবও উপদেশ প্রদান করুন। 



২ _যোগতত্ব- বারিধি। 
সপ পাপী লন 7 শশী শা ীদিশীশীশিশ্িশিটি 

শপ্পোস্পী বাপাস্পিপাি প্পীীশীসপসপিপসপাশিশিসীা তা পি পাশা শিট 
স্পস্ট সস 

গুরু | যোগশীন্ অনস্ত অনি অরবিসীন তুমি কোন্ বিষয় শিক্ষা 

করিতে ইচ্ছা কর, তাহ? আমার নিকটে বলিলে, আমি সেই সকল 
বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিব। 

শিষা। আমি যোগের কোন একটা বিষয় শুনিতে ব। শিখিতে 

ইচ্ছক নহি। যোগশান্সের সমস্ত তত্ব, সমস্ত বিষয়. সমস্ত রহস্য এবং 
সাধনোপার শুনিতে ও বুঝিতে চাহি। দয়া করিয়া একে একে 
আমাকে তাহাই বলুন । 
সরু । পবিদুশ্মান জগত-সংসারে যাহ] কিছু দেখিতে বা শুনিতে 

পাওয়া যায়) তৎসমস্তই যোগের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে ₹_-ষাহা। 

মানবচক্ষর ও মানক-জ্ছানের অতীত, এবং ধারণার বহিভূত, তাহাও 

যোগের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। এক কথায় যোগেই পৃথিবীর উৎপক্তি, 

যোগেই পৃথিবীর স্থিতি এবং ষোগেই প্রথিবীর বিলয়। যোগের সেই 
ল তত্ব বুধাইবার এবং ধারণা করিবার ক্ষমত] ক্ষুদঞ্জানবিশিক্ট 

বানবের নাই। ম্বয়ং ঘোগীথ্বর মহাদেব সেই যোগশাস্ত্রের সর্বাঙ্ীন স্ফর্তি। 
শিষ্য । যো কর় প্রকার? 

গুরু । বহু প্রকার। তবে বব, রজঃ ও তমঃ গুণ হইতে যেষন 

সষ্ত্ত গুণরাশিপ উত্তব; তদ্রুপ হঠযোগ, মন্ত্রফোগ, লয়ফোগ ও রাজ- 

ফোগহ প্রধাভ, এবং উক্ত যোগচতুষ্টয় হইতেই অন্যান যোগ সমুদয়ের 
উত্তব। সেই হিসাবে ষোগ অনেক, কিন্তু এই চতুষ্টয়ই মূল । এই ফোগ- 
চতুষ্টয় হইতেই রাজাধিরাজযোগ, পঞ্চাগযোগ, অষ্টাঙক যোগ, বড়যোগ, 

কঠযোগ, পেতিষোগ, ধোৌতিযোগ, নেউনাযোগ, গজকরণীযোগ,- 

কন্তিযোগ, লৌলিকীফোগ, কপালভাতিযোগ, পঞ্চম কারাদিযোগ প্রভৃত্তি 

বছুষোগের স্যটটি হইয়াছে । এক কথায় ভাব-ব্যাপক কর্যাত্রকেই, 

যোপ ব্লাষায়। 



যোগতত্ব-বারিঘি। তু 
স্পা পসপসপপাপ পা সপ ৮ পা পাপী স্পট শালি -েস্পীশীপীি শী ও ০ পাপী এপ কী 

শিষ্য । পূর্বে আম্মাকে বলিয়াছেন, - যোগসাধনঙ্ধার! যোগী ব্যক্তি 

বহির্জগং ও অন্তজ্জঞগতের সমস্ত তত্ব জানিতে পারেন, সমস্ত রসে 

ঘআন্বাদন করিতে পারেন; _বহিজ্জগৎ ও অন্তর্ঞগতের উপরে অসা- 

ধারপ কর্তৃত্ব করিবার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে পাবেন, সেই 
ক্ষমতাবলে, যোগীর বনুপ্রকার অস্ত ও অভাবনীয় শক্তি জল্মো। 
বাকৃপিদি, ইচ্ছান্থলারে গমনাগমন, দূরতৃষ্টি, দুরশ্রবণ, অতি স্ক্মদর্শনি, 
পরু-শরীরে প্রবেশ, অন্তধান, অন্তর্ধামিত্ব শ্ন্যপথে অবিরে।ধে ও 

অনায়াসে বিচরণ, কায়ব্যহ দেহধারণ, অণিম1-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ, 
দেবস্বলাঞ্ঞ এবং মৃত্যুঙ্জান লাভ হয়। 

যোগ-সাধনদ্বার৷ ষোগীবাক্তি, হৃদযস্থিত দীপ-কলিকাকার জীবা- 

তমাকে মূলাধারস্থিত কুগুলিনী শক্তির সহিত ম্ুুযুয়াপথে ম্লাধার, 

স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞ। নামক ক্রমে চতুর্দল, 

ঘড় দল, দশদল, ছাদশদল, ষোডশদল এবং দ্বিদলপন্ন ভেদ পূর্বক শিপ্পঃ 

হিত অধোমুখ সহশ্রদলপদ্ের কার্ণকার মধ্যগত পরমাজ্মাতে সংযোগ 

করিয়া তদীয় ক্ষরিত সুধা পান করাইয়া পরমানন্দ ও পরমজ্জান লাত 

করিতে পারেন । তারপরে আরও বলিয়াছেন, যোগীব্যক্তি যোগসাধন 

দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ রূপ দেখিয়। তাহাতে দৃঢ়াভক্তি ও অহেতুক প্রেম- 
সম্পরন হয়েন। তখন সাষুজ্য বল, সারূপ্য বল, আর যাহ ক্ষিছু ব্ঈ- 
সমুস্তই লাভ হয় । তখন সেই শ্ঠামসুন্বর, চিদ্ঘখনরূপ আর ভুলিতে পা! 

যায় না ;-_-তখন বুঝিতে পার ষায়, পুল্র-কল ৭ ধনৈশ্বর্ধ্য কিছু নছে, 

দেহ কিছু নহে, চন্দ্র, স্্য্য, বসস্ত, কোকিল কিছু নহে _তখন যোগী, 
আদি-অস্ত-মধ্যহীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বক্ধপ দর্শন করিতে পারেন,-- 

ফাহার অনস্ত বদন, অনস্ত নয়ন, অনস্ত বৃহ, অন্ত উরু, বাহার 

দীপ্তি কোটি স্ুর্য্য-প্রভ, যাহার স্থিতি 'ঝিকালব্যাপা, দেবদৈত্য-নর গণ 
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ষাহার তগ্নাংশে অন্তভূত প্রলয়-সংখুব্ধ, ধাহার বৈশ্বোদরে, ধাহার দংষ্রী- 

করাল কোটিমুখে, মুষ্টিমেয় কৌরবসেনা অদর্শন হইয়াছিল-_নদীর 

প্রবাহ-নিচয় যেরূপ সাগরে অদর্শন হয়, চঞ্চল পততঙ্গ-নিচয় যেরূপ 

অনলে অদর্শন হয়, সেইরূপ বিশ্বেশ্বরে সমস্ত জগৎ বিলান হয়। বিশ্ব 

সনাতন পুরুষ সুন্দর । সুন্দরের প্রেমে অসুন্দর ভাসিয়া যায়, সত্য- 

স্বরূপেব্ সত্যঙ্জানে অসত্য পরে যায়-_কামনা-বাসনার খাদ গলিয়। 

বাহির হইয়া যাক্স । রাধাশ্তামে মহারাসের মহাযঞ্চে আনন্দে মাতিয়। 

এক হইয়া যায় । 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি কোন্ যোগ এবং কি প্রকার সাধন! অব- 
লম্বন করিলে এই সমুদয় ব্যাপার মানবের আয়ত্তীভৃত হইতে পারে ? 

গুরু । অন্বাভাবিক প্রশ্ন! আমি তোমাকে পুরেব বলিয়াছি 

যে,_কর্্, জ্ঞান ও ভক্তি ; এই তিনটির একের ছারা, অথব। দুইয়ের 

দারা, কিংবা সমস্তগুলির দ্বারা নিজ স্বভাব অর্থাৎ ব্রঙ্গভাব পরিশ্ু'ট 
করিতে হয়। কেমন করিয়া তাহা বরিতে হয়, তাহাও বোধ হয় 

তোমাকে ইতঃপুর্বে বলিয়াছি। এবং এইমাত্র বলিলাম, যোগ বনু 

হইলেও লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ_ও রাজযোগ প্রধানতঃ এই 
চারিটি যোগ হইতেই সমন্ত যোগের উন্ভব। যোগ প্রধানতঃ এ 

-চারিটি) আর যোগশান্ত্রমতে জগৎ চারিটি__বহির্জগণ্, অন্তর্গত, 
বৌদ্ধজগৎ ও -জগৎ। যোগাচরণঘ্বার! বহিব্, অস্তরু, বৌন্ধ ও 
অধ্যাম্মজগং বশীভূত করিতে হয় ও ব্রক্মভাব পরিস্ফট হইয়া থাকে । 

তবে একেবারে কিছু সকলে সকলের অধিকারী হয় না। প্রথমে_ 
কর্ম না করিলে, জ্ঞানের অধিকার হয় নাঃ নিষ্ঠা-জ্ঞান না হইলে 
পর1-ভক্তির উদ্নয় হর ন। পরস্ত কর্ম্মযোগদ্ধারা বহিজ গৎ ও অস্তজ গৎ 

বশীভৃত করিয়া, জ্ঞানের খারা বৌদ্ধজগৎ্ জয় করিতে হয় )-তদনভ্তর 
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পরাভক্তির উদয় হইলে তদ্দারা অধ্যাত্স-জগৎ জয় করিতে হয়। 

অধ্যাত্ম-জগৎ জয় করিলেই জীব শিব হইতে পারে । অতএব ক্রমে 

শিষ্য । এস্লে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, লয়ষোগ হঠযোগ, 

রাজধোগ, মস্ত্রযোগ-- এই সকল যোগ যেমন পথক্ পৃথক্ ক্রিয়াষ্ঠান- 
সম্পন্র- সম্প্রদায় বিভিন্ন ;- ইহার মধ্যে কোন্ যোগে 'মাপনার পূর্ব 
বণিতরূপ ফললাত সহজে করা যাইতে পারে ? | 

গুরু । আমিও ত তোমাকে সে উত্তর দিয়াছি। কিন্তু ফোগট। 
কি তা! আর একবার ভাল করিয়। ন। বুঝিলে তোমার এ সকল বিষস্ 
বুবিবার গোলযোগ বিদূরিত হইবে ন। : 

*হঘি পতঞ্জলি বলেন,__ 

যোগপ্চিতবাতিনিরোধ্ঃ।- | 
চিন্ত বা মনের বৃত্তি সমূহের নিরোধ করাকে যোগ বলে। এখন 

চিতুভি কি? 7.7 
টীকাকার বলেন,__ 

বিষয়সন্বন্কাচ্িত্তস্য যা পরিণতিঃ স৷ বৃত্তিঃ। তাসাং নিরোধঃ স্থকা- 
রূপে লয় যোগঃ | চিত্রস্য ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিক্ষদ্ধকোঁতি পঞ্চ 
ভুময়ঃ ( অবস্থাঃ ) সম্তি। তাস্থ নিরুদ্ধস্যেব যোগশব্ববাচ্যতা মুখ্য । 

বজন্তমোবৃত্তিনিকরোধস্প খাদেকাগ্রতায়। অপি যোগশব্দববাচ্যতা ভবতি । 
বিবয়-সম্বন্ধ-হেতু চিত্তের যে পরিণতি তাহাই বুন্তি। তাহার 

নিরোধই যোগ । এই চিত্তবৃত্তি অসংখ্য ;-_তাহ। গণশিয়া শেষ কর! 

* যায় না। আর গণিয়া ঠিক করিবারও €আবস্তকতা নাই। শাস্ব- 

কারগণ যনোবরত্তির অবস্থাগত শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা 
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-শিপস্পপাপীীপিসিশিপি সস শা পিপি শীসপশ্ীপশীশ শী শিপীাটিট। 

জানিলেই সমব্ত জান। ঘাইবে । অনস্তত্ববিৎ গগণ মনোবুত্তিকে 

পাচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ক্ষিণ্ড; মৃঢ, বিক্ষিপ্ত, একার ও নিরুদ্ধ । 

অর্থাৎ মালগষের মানস-ক্রিয়া বা মনোব্ত্তি বত প্রকাবেরেই থাকুক, 
পাঁচ প্রকার বৃত্তি হইতেই উত্তব। 

ক্ষিপ্ত বৃতি,--মনের অস্থিব্তা ব! চঞ্চলাবস্থাব্ন নাম ক্ষিগ । মন এক 

বিষয়ে স্থির থাকে নাএক বিষয় হহতে বিষয়াস্তরে, বিষয়াস্তর 

হইতে আবার বিষয়াস্তরে প্রধাবিত হয়, কোন বিষয়ে স্থির থাকে 

নাবরামকে ভাবিতে ভাবিতে শ্তামের কথ। যনে আসে, শ্তামের 

কথ। ভাবিতে ভাবিতে নদীর জলের কথা মনে আসে, নদীত জল 

ভাবিতে ভাবিতে নান্বায়ণগঞ্জের রম্তা, অমনি গোয়ালন্দের ইলিশ 

অৎস্ত _ এমনই এটা, ছাড়িয়। ওটা, ওট1 ছাড়িয়া সেট। এইব্প চঞ্চল বা 

অস্থির অবস্থার নাম ক্ষিগড। 

মূড় পত্তি--মন বখন কর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত 
হয়, এবং নিদ্রাতগ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় ব। 

অঞ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে. তখন তাহার নাম যৃঢাবস্থ1 । 

বিক্ষিপ্ত বৃত্তি, চিত্তের ক্ষিপ্ত অবস্থা আর বিক্ষিপ্ত অবস্থার প্রভেদ 
অতি সামান্য । প্রতেদ এই যে, চিত্তের পূর্ববোস্ত চাঞ্চল্যের মধ্যেও 

ক্ষণিক্শীস্থরতাঁ। অর্থাৎ অন চঞ্চল-ম্বভাব হইলেও সে মধ্যে মধ্যে যে 
স্থির হয়+--সেই স্থির হওয়াকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলা যায় । মন কু 

বিষয়ে বিস্যান্ত হইতে হইতে একটি কোন প্রিয় বিষয় ভাবিয়া তাহাতে 
যেক্ষণিক লিগ হয়,-স্থির হয়. _তাহাকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা! বল। যায় । 

_একাগ্র বৃত্তি. একাগ্ন ও একতান উভয় শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত 

হয়। চিত্ত খন কোন এ] বাহবদ বা অস্তব স্ততে অবলস্বিত হইয়] ' 

নিক্বাতস্থ নিশ্চল, নিফম্প শ্ীপশিখার হ্যায় স্থির বা অবিকম্দিত 
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ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন অথবা চিত্তের রজস্তমোরত্তি অভিন্ভত হইয়া 

কেবলমাত্র সাত্বিকরত্তি উদিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় 

সাত্বিক রত্তি ম্তাত্র প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন জানিবে, তাহার 
একাগ্ররত্তি জন্দিয়াছে। 

নিরুদ্গ বুতি,-_পুর্ববোক্ত একাগ্ররত্তি অপেক্ষা নিরুদ্ধরত্তির অনেক 

প্রভেদ আছে। প্রতেদ এই যে--একাগ্রবত্তিতে চিত্বের কোন ন! 
কোন অবলম্বন থাকে, কিন্ত রুদ্ধ বৃত্তিকালে তাহ থাকে না। চিত্ত 

তখন আপনার কারপ্তৃত প্ররুতিতে প্রলীন ও কৃতকার্যের স্তায় নিবিষ্ট 
থাকে চ্ দগ্ধ হত্রের হ্যায় কেবলমাত্র সংস্কার-ভাবাপর হইয়া থাকে । 
সেই কারণে তখন তাহার কোনও প্রকার বিসঘ্ধশ পরিণাম দর্শন হয 

ন।। আত্মার অস্তিত্বের দ্বারাই তৎ্কালে তাহার দেহ বিধৃত ও 

অবিকৃত থাকে-মৃতের স্াঁয় নিপতিত ও পূতিভাব এাপ্র হস না।, 
এখন তুমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, কোন যোপ অবলম্বন 

করিলে মহল্লিথখত যোগের সমস্ত ফললাভ করিতে পার। যায়? তুমি 

ৰলিয়াছ, হঠযোগীর। বলেন হঠযোগ ভাল-_হঠযোগে সব্বসিঙ্ছি লাভ 

হয়, রাজযোগীরা বলেন,__রাজযোগই শ্রেষ্ঠ, _ব্াজযোগে সব্বসিদ্ধি 
লাত হইয়া থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক গণ্ভীব 

মধ্যে শান্ত্র-সমুদ্র আবদ্ধ নহে ,--এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ? বর্তমীনের 

পতিত যোগিগণের মধ্যেই নিকুদ্ধ। শাপ্ধ বলেন, একটির পরে আৰু 

একটি অবলম্বন কর-_যাহান পরে যাহা কত্রিতে হইবে, তাহ? তোযর। 

গুরুর নিকটে অভ্যাস কর-জানিয়্া লও । হঠযোগ শিক্ষা কর,_ 
রাজযোগ শিক্ষা কর, _মন্ত্রষোগ শিক্ষা কর। আধকারীর পরে 
ত্ধিকারী হও--বিষয়ের পরে বিষকেকে অজ্যাস কর--শিক্ষা লাভ 

করু-- অভ্যাস করু | 



৮ যোগতত্ব বারিধি। 
শিস শাপিশিপাশপ্স্মপ-৮-০-পপীপা 

করন গ্রন্থেই উক্ত হইম্মাছে ; )- 

আদীশ্বরায় প্রণমামি তন্মৈ 

যেনোপদি্ট। হঠযোগবি ত্য । 

বিরাজতে প্রোবর ত-রাজযোগ- 

মারোঢ মিচ্ছন্ বিধিযোগ এব ॥ 

ঘেরগ সংহিতা । 

"হঠযোগ বিস্তার উপদেষ্টা ক প্রণাম করি। 

_হঠফোগই উতত রাছযোগে আ.রাহপের সোপান-্বূপে বিরাজমান নুন 
বুহিফাছে।” 

ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে ? 

শিষ্য । ইহাতেত স্পষ্টই বুঝিতে পাবিলাম যে, হঠযোগ বাজযোগ 

অবলম্বনের প্রথম সোপান বা অধিরোহণী। তবে বর্তমানের লোক- 

দিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকত1 বা দলাদলির এত প্রাবল্য কেন? যাহ। 

হউক, হঠযোগ কি প্রকার; তাহা, আমাকে প্রথমেই বলুন। কেল না, 

হঠযোগ যখন রাজযোগ শিক্ষা করিবার প্রথমে অভ্যাস কাঁরতে হয়, 

১ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

হঠযোগ-তত্ব। 

গুরু । হঠযোগের বিষয় তুমি যাহা জানিতে চাহিতেছ' তাহা 

একেবারে বলা যায় না-/হঠযোগ-শাস্থ অনস্ক এবং ছুরধিগম্য । তাহাও 

ক্রমে ক্রমে শুনিতে হইবে |? 



যোগতত্ব-বারিধি । ৯ 

শিব্য। ভাল তাহাই হউক। প্রথমে হঠঘোগ ্যাপারটাকি,, 

স্তাহাই বলুন! 
গুরু । ব্যাপ্টুর আর কিছুই নহে,_হঠযোগ দেহ রক্ষা। হঠ-, 

যোগের দ্বারা রোগ নিবারণ হয়, দীর্ঘ জীবন লাত করা যায়ঃ হঠযোগ 
দ্বধুরা বলবার্যয-আশয়ুরদ্ধি হয়। হঠষোগ ছ্বার। সিকিলাভও ঘটয়া থাকে । 

যোগীরা বলেন, সিদ্ধিলাচ্ের জন্য যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা রাজযোগে- 
বই অনুষ্ঠান । হঠধোগ আবার ছুই প্রকার । গোরক্ষ নামক জনৈক 

যোগী এবং প্রাচীন মার্কগেয় মুনি হঠযোগের প্রধান অনুষ্ঠাতা । গোরক্ষ। 

_ষুনি যে প্রক্রিয়। অবলম্বনে হঠযোগ করিয়াছিলেন, এবং সিদ্ধ হইরা- 
ছিলেন, মার্কগডয় মুনি ঠিক সেইরূপ প্র প্রক্রিয়া বঃ ব। সেইবপ অনুষ্ঠানে 
সিদ্ধ হন নাই । সেইজন্য শান্তর বলেন 5 

দ্বিধা হঠঃ স্যাদেকস্ত গোরক্ষাদি সুসাধিতঃ | 

অস্কে] মৃুকগুপুলা্ৈঃ সাধিতো হঠসংজ্ঞকঃ ॥ 

ঘগারক্ষ যুনির মতে যোগাঙ্গ ছয়টি, আর মার্কগে যুনির মতে 

যোগাঙ্গ আটটি । পতগঞ্রলির মতেও যোগাঙ্গ আটটি । চ151578885852545148-18448854:84 

গোবুক্ষর্বলেন ১ 

*্আাপনং প্রাণসংরোধ$ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । * 

ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঞ্গানি স্বতাঁনি ষট. ॥ 

«আসন, প্রাণ সংরোধ € প্রাণায়াম ) প্রত্যাহারু, ধারণা, ধ্যান ও 

সমাধি ;__-এই যোগ যড়ঙ্গ । কিন্তু অন্ত মতে আট প্রকার। সে কথা 
পরে উক্ত হইবে । 
* হঠযোগের মুতে সব্বাণ্ে ঘটযোগ আন্বণের প্রয়োজন। স্ঘট 

অর্থে দেহ। তাহারা বলেন, দেহ না'থাকিলে যখন যোগ-যাগ কিছু 

€ 



৩ যো গতত্ববারিধি। 

কর। যায় না, তখন যাহাতে দেহ রক্ষা, হয়, কষা হয়, দীর্ঘ জীবন লাত করা যায় জীবন লাত কব! 

তাহাই করা কর্তব্য । দেহ রোগদীর্ণ হইলে কি প্রকারে প্রকারে বোগসাধন। 
করিবে 1. অতএব সর্বাগ্রে ঘটযোগ সাধন কর, কর। 

ঘটযোগ ;-_ 

ঘটযোগের কথ! এইরূপে উক্ত হইয়াছে 7 

দঁ 

৯ 

ঘটস্থ যোগং যৌগেশ তত্বজ্ঞানস্য কারণম্। 

ইদানীং শ্রোতুমিচ্জামি ফোগেশ্বর বদ গ্রভো। ॥ 

"হে যোগেশ ! তব্জ্ঞানের কারণীভূত ঘটস্থ যোগ কি তাহ 

শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে,_-তাহা আপনি আযাকে 

বলুন। 

দেহকে ঘট ঘলে। 

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাজ্মপরামাত্মনঃ | 

মিলিত ঘটতে যন্মাত্তম্মাদবৈ ঘট উচ্যতে ॥ 

"প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা! ও পরমাত্ম! এই সমুদ্রয় একক্র 

_মিলিত হইলে, তাহণঠকে ঘট বলে। ঘট শব্দে শরীর | 
অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ। 
তথা যোগং সমাসাগ্ঘ তত্বজ্ঞানঞক্ লভ্যতে ॥ 

স্বকৃতৈদুক্কতৈঃ কার্য্যৈজয়তে প্রাণিনাং ঘটঃ | 

ঘটাছুৎপদ্যতে কর্ম্ম ঘটাযন্ত্রং যথ। ভ্রমেৎ॥ 

উদ্ধাধে! ভ্রমতে যদ্বদ্ ঘটাযন্ত্রং গবাংবশাৎ। 
তথ্বৎ কর্মবশাহ্জীবে ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ ॥ 

আমকুস্ত ইবাস্তঃস্থে। জীর্য্যযানঃ সদ ঘটঃ । 

ঘোগানলেন সংদহা ঘটশুদ্ধিং সমাচরে ॥ 



যোগতত্ব-বারিধি । ১১ 
৪ পশশীসশাাী শো িশিীপাশ্প্পীক্ীাি টিপি সপ পপ পশ্পি পোলা পিপিপি তািতিশীন তি শপাশীত 

“ককারাপি বর্ণ স্মুদায় শিক্ষ। করিয়া যেমন শান্তর সমুদায় অত্যন্ত 

করিতে হয়, তদ্রপ ঘটস্থযোগ অভ্যাস করতঃ তত্বজ্ঞান লাভ করিতে 

হয়। পাপ-পুণ্যুজনিত কর্ম্মভোগের জন্য জীবগণের পার্থিব দেহ হইয়! 
থাকে । পুনরপি এই দেহ দ্বারা বিবিধ কম্ম সম্পন্ন হয়। গে দ্বার! 
ঘটিকাযপ্ন যেমন সর্ববদ] উদ্ধাধঃভাবে ভ্রমণ করিতেছে, কর্মদ্বারা জীব- 
গণও তন্রপ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর বশবস্তরাঁ হইতেছে । কাঁচা মাটীতে 
প্রস্তুত কুস্ত জল মধ্যে রাখিলে সে যেমন ক্রমে জীর্ণ হইয়া গলিয়! যায়, 
আমাদের দেহও তদ্রপ সর্ববদ। জীর্ণ হইতেছে । সেই আমকুস্তকে বহি 

দগ্ধ কন্তিয়া লইলে তাহ! যেমন জলে দ্রব হয় না, তদ্রপ যোগানলে এই 

ঘটবূপ দেহকে দগ্ধ করিয়! লইলে শীদ্ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ন11” 

যোগশিক্ষার দ্বারা এই দেহকে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, এবং 

চিত্ত স্থির হয় ও ধ্োয় বিষয়ে একাগ্রতা জন্মে । তদ্থে হঠযোগে সপ্ত 

সাধন করিবার বিধান আছে। তাহা এইরূপ; ্ 

গাও সাবন 

শোধনং দৃঢতাঁচৈব স্থের্যাং ধৈর্ব্যঞ্চ লাঘবং। 

প্রত্যক্ষঞ্চ নিলিপ্তঞ্চ ঘটস্ত সপ্ত সাধনং ॥ 

"শোধন, দৃঢ়তা, হ্থর্া, ধৈ্ধা, লাঘব, প্রত্যক্ষ এবং নিধিপ্ততাণু 
ঘট বা দেহের এই সাতটি সাধন । এই সপ্ত সাধনছ্বার! দেট্হর দৃঢ়তা ও 
স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।- ধৈধ্য গুণ লাত হয়, লব) প্রত্যক্ষ ও নিলিপ্ততা 

নন্দ 
্ যট কর্ধণা শোধনধ আসনেন ভবেদ্ঢ়ষ। * 

মুদ্রয়। স্থিরত। চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা ॥ 

প্রাণায়ামালাঘবঞ্চ ধ্যানাত প্রত্যক্ষমাত্মনি | 

সমাধিনা নিলিপুধণ মুক্তির ন সংশয় ॥ 



১২ যোগতততব-বারিধি ৷ 

“দেহ ফট কর্তারা! শৌধন, আসনঘ্বাব। দূড়ত।, মুদ্রাঘধার। স্থিরতা৷ এবং 

প্রত্যাহার ঘা! ধীরত। প্রাপ্ত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা লাঘব ও ধ্যানছারা 

ধ্যেয় বন্তর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সমাধি দারা এুনপিপুতা প্রাণি 
হয়। এই সকল অভ্যাস দ্বারা ক্রমে মুক্তিলাভও হইয়া থাকে; তাহাতে 
সংশয় নাই ।” 

এক্ষণে কিপ্রকারে এ সকল কর্ম সম্পাদন করিতে হত্র, তাহ! 

তোমাকে বলিতেছি। 

তুতীয় পরিচ্ছেদ । 
০৯ ৯০০ 

ষট কর্ম সাধন । 

শিষ্য । দ্রেহের সপ্তসাধন দ্বার! যে সকঙ্গ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা 
হইতেই দেহীর অপরিসীম আনন্দ লাত হইতে পারে । আর একথা! 

অতি কঠোর সত্য যে, দেহকে এরপ স্পচ ও দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারিলে, 
সাধনতত্বে যে অধিকতর মনোযোগী ও অগ্রসর হইতে পারা যায়, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও অনুমান করিতে পানি ষে, প্ররূপ 

হইলে, আঁধি-ব্যাধি প্রভৃতি আধিভৌতিক তাপের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ- 

রূপে আস্মরক্ষা করা যাইতে পারে । অতএব আমার প্রতি কপ কিয়? 

প্রথমে বট.কন্্ সাধনের উপায় কিঃ তাহা বলুন,। ' আর বটকর্্মই বা 
কি, তাহাওু বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করুন। 

গুরু । বট. কর্ন ও ষট কম্মসাধনের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । 

ধোৌতিবস্তিস্তথা নেতিলৌ”লিকী ভ্রাটকং তথ। ৷ 

কপালভাতিশ্চৈতানি 'যট কর্্দাণি সমাচরেছ॥ 



ফোগতত্ব-কারিধি। ১৩ 

"ধীতি, বন্তি, নতি, লৌলিকী, ভ্রাটক ও কপাল. ভাতি-- এই 

মটকম্ম। এই ষটকর্্দকে শোধন বলে । 

গ্রহষামলে উক্ত হইয়াছে 

ধোৌতিশ্চ গজকরন্টী বন্তিলৌ লী নেতিস্তথ/। 
কপালভাতিশ্চৈতানি হট কর্মাণি মহেখ্বরি ॥ 

"ধোৌতি, গজকরনী, বস্তি, লৌলী, নেতি এবং কপাঁলভাতি এই 
বট কর্ম্ম।” 

শিষ্য । এক্ষণে এ বট .কম্বদ্বঠরা দেহ শোধন কিপ্রকারে হয় তাহ? 

বলুন। 

গুরু । যট-কর্শদ্বার| দেহের ক্্রেক্থা, মল প্রভৃতি বিদূরিত হয়, 
নেতিযোগৎ হি সিদ্ধানীং মহাটকফবিনাশনম্। 

দ্গ্ডযোগং প্রবক্ষ্যামি হৃদয় গ্রন্থিতেদ নম । 

ধৌতিযোগং ততঃ পশ্চাৎ সর্বমলবিনাশনমূ। 
বন্তিযোগংহে পরমং সর্ববাঁঙেশদরচালনম্। 

ক্ষালনং পরমং যোগ নাড়ীনাং ক্ষাজনং স্বতম্ । 
এবং পঞ্চামরাযোগং যোগিনামতিগোচরম্ ॥ 

"€নতিযে/গে সিদ্ধিলান্ভ করিতে পারিলে মহাটকফ গ্ট্মযন্ত ক্বনাশ' 

প্রাপ্ত হয়। দওয়োগের সাধনে হদয়-গ্রস্থি ভিন্ন হয়। ধৌতিযোগের 

সাধনে মলসমূহ বিনাশ হয়। বন্তিযোগ দ্বার। সর্বাঙ্গ ও জঠর পরিচালিত 

হইগ্মা থাকে এবং ক্ষালন যোগের সাধন? দ্বারা নাড়ী প্রক্ষালিত হয়। 
ইহাকেই পঞ্চামরা, যোগ বলে ।” 
» এখন তুমি বুঝিয়া দেখ, এইগুলি শিখিতে পারিলে, তোমার শরীর 

শোথন হয় কি না? রেক্স, পিভ্ মল প্রভৃতি যদি কুপিজ্ধঃ দুষিত বা 
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অধিক হইতে না পারিল,- তুমি যদি যোগার] তাহাদিগকে সাম্যা- 

বস্থায় রক্ষা করিতে পাব, তবে তোমার দেহ শোধিত না থাকিবে 

কেন? মনে কর, তোমার সর্দি কাশি হইয়াছে,_কৃঝিলে শ্লেম্মীধিক্য 
হইয়াছে, অমনি নেতিযোগ ঘার1 সে শ্লেম্সাকে দেহ হইতে বাহিব 

করিয়া দিলে, কাজেই তখনই শরীর শোধিত হইয়া গেল। এইবপে 

সঞ্জবিষয়ে দেহটাকে নিজায়ত্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে । 
শিষ্য । কি প্রকারে এ সকল যোগের সাধনা অভ্যাস করিতে হয় 

তাহা বলুন । 

গুরু । ধোতি চারি প্রকার, 

ধোৌতি ;-- 
অন্তধোতি্দন্তধৌতিহ দৌতিম্লশোধনং। 
ধোৌতিং চতুবিধাং কৃত্ব। ঘটং কুর্ববস্ত নির্মলং ॥ 

“অস্তধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদয় ধোৌতি ও যুলশোধন-_ঘেতি এই 
চারি প্রকার। এই চারি প্রকার খোঁতি সাধন সম্পন্ন করিরা দেহ 
নিম্দমল করিবে ।” 

অন্তধোঁতি ;- 
বাতসারং বারিসারং বহ্ছিসারং বহিষ্কতং ৷ 

ঘটস্য নিশ্মলার্ধায় অন্তধোৌ তিশ্চতুবিধা ॥ 
"“বাতসার, বারিসার, বহ্ছিসার ও বহিষ্কত-_অন্তধোঁতি আবার রা 

চারি প্রন্বারে বিভক্ত । দেহ নিশ্মলার্থে এই চতুর্বিধ অগধোতির 
অনুষ্ঠান করিবে । 

কাকচঞ্চবদাস্যেন পিবেদ্বাযুং শনৈঃ শনৈঃ । 

চালয়েছুদনুং পশ্চাদ্ঘত্-না রেচয়েচ্ছনৈঃ ॥ 

সপ স্পিপ্পিপপপ পি পিপসীপা শাসক সি পা পপি শম্পা 
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বাতসারং পর* গোপ্যং দেহ নির্মলকারণম্। 

সব্বরোগক্ষয়করং দেহানলবিবদ্ধকম্ ॥ 

“কাকের ঠোঠটর মত আপনার ৩ণ্ঠদ্বর করিবে, তারপরে ধীরে 

ধাবে এ প্রকার ওষ্টপুটে বায়ু টানিয় পুনঃ পুনঃ পান করিবে । এবং 

এ বায়ু জঠরমধ্যে পরিচালিত করিয়া (উদরমধ্যে প্রেরণ করিয়া ) 
পুনরায় মুখ দিয়া এরূপ ওষ্ঠপুটে পরিত্যাগ করিবে । এইকব্প পুনঃ 
পুনঃ করিবে । ইহাকেই বাঁতসাব্র বলে। 

এহ বাতসার করিলে শরীরের নিশ্মলতা সাধন হয়, এবং রোগ 

সমৃদয় বিপ্ররিত হইয়া যায় ও জঠব্রাপ্রি পরিবদ্ধিত হয়। যোগিগণ এই 
বাতসার যোগকে অতি গোপনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন । 

অন্ত মতে বাতসারের সাধন-পদ্ধতত কিছু বিভিন্ন প্রকারে 

আছে। যথা »- 

কাকচঞ্চ, পিবেদ্বাযুং শীতপন্বা বিচক্ষণ: । 

প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেস্তক্তিভাজনঃ | 

সরসং যঃ পিবেদ্বারুং প্রত্যহং বিটিনা স্থধীঃ ॥ 

নস্ন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ | 

কাকচঞ্চ, পিবেছাঘুং সন্ধ্যয়োরুতয়োরপি | 

কুগুলিন্যা মুখে থ্যাত্ব। ক্ষয়রোগস্য শাস্তয়ে | 

অহনিশং -পিবেদযোগী কাকচঞ্চ1 বিচক্ষণঃ | 
দূরশ্রুতিদৃরিহৃষ্িস্তথু। স্যাদ্দর্শনং খলু ॥ 

বুদ্ধিবান্ যোগী কাকচঞ্চুর সায় মুখ করিয়া তদ্দারা শীতল"বাঁয়ু পান 
করিবে । বিনি প্রাণ ও অপান নামক বায়ু ছয়ের বিধি বিদিত আছেন, 
দেই যোগীই মুক্তিলাত করেন। যে যোগী প্রত্যহ সরস বায়ু পান 

করেন, শ্রম, দাহ, জরা প্রভৃতি কোন্ রোগই তাহাকে আক্রমণ করিতে 
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পারে না। শকুগুলিনী যুথে বায়ু সমাগত হইতেছে যোগী ব্যক্তি 

এইরূপ চিন্ত! করিয়া উভয় সন্ধ্যাকালে কাকাচঞ্চবৎ মুখ দ্বার। বাযু পান 

করিবেন। ইহাতে ক্ষয়ক্েগ দূরীভূত হয়? দিঝ্জরণত্রি কাকচঞ্চুবৎ 

মুখন্বারা বায়ু পান করিলে, দুরশ্রতি ও দুরফৃষ্টি শক্তি লাভ হইয়া! থ্বকে 1” 

শিষ্য । ব্যাপারট। তালরপ বুঝিতে পার্রিলাম না৷। 

গুরু । কি বুঝিতে পারিলে না? 

শিষ্য । বুঝিতে পারিলাম না এষ্ট বে_-*প্রাপ ও অপাঁন নামক 

বামুঘধয়ের বিদ্বি-বিদ্িত যোগী যুক্তি নাভ করিতে সক্ষম হয়েন।,একথ! 
এস্বলে বলিবার উদ্দেশ্য কি ? 

শুরু । ফাকচঞ্চুবৎ মুখ করিয়া যে বায় আকর্ষণ করার কথা বল! 

হুইল, এক্প বাছু পানে প্রাণ ও অপান বায়ুর সমভাব কার্য সম্পক্স 

হয় তাহাঁতেই ঘোশীর কাধ্য সিদ্ধি হইয়া! থাকে,_-ইঙ্গিতে তাহাই 

হাত করান হইল । 

শিষ্য । সে কার্য কি শ্রী কাকচঞ্চুম স্তায় মুখ করিয়! বাস 
খআকর্ষণেই সিদ্ধি হইবে? 

গুরু । হাঁ, হইবে। 

শিষ্য | দূরশর্পত ও দৃ্বদুষ্টি উহাতে জন্মে কি প্রকারে ? 

গুরু (* কি প্রকারে জন্মে তাহাত পূর্বেই বলা হইয়াছে । প্রাণ 
ও অপানবামুর জিল্াতে। তবে দে সকল ইহারপরে--আরও কতক 
বিষয় অবগত হইলে, সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে । এখন ইহা 

জানিয়! রখ যে, প্রকপে বাতসার করিলে, ক্রমে যখন তাহার সিদ্ধাব! 

"আসিবে, তখন নিশ্চয়ই কধিত ফললাতে সমর্থ হইবে । 

শিষ্য । অভ্তধৌণতি চারি প্রকার, তাহার বাতসারের কথণ যাত্র 
বলা! হইল, এক্ষণে অপ্র তিনটির কথ বলুন । 
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পিসী 

শুক । বাতসারের পরে বারিসারের অভ্যাস করিতে হয়। 

বারিসার 1-- 

আকঠং গ্লরয়েছ্বারি বন্ছেণ চ পিবেন্ছনৈঃ। 
চালয়েছদলেণৈব চোদরাদ্রেয়েদধঃ 1 

ধারিসারং পরং গোপ্যং দ্েহনির্মলকারকম্। 

সাৎয়েত্তৎ প্রবহ্রেন দেবদেহং প্রপদ্যতে ॥ 

বারিসারং পরাং পৌতিং সাধয়েদ্ যঃ প্রযত্ততঃ 1 

হমলদেহং শোবধবিত্বা দেবদেহং প্রপদ্যতে ॥ 

"্যুখ দ্বারা জল টানিয়া৷ কণ্ঠ পর্ধযপ্ত পূর্ণ করিবে, পরে পীরে ধীরে 
উহ1 পান করিবে এবং কিয়ত্ক্ষণ উদর মধ্যে উহা। চাঁলন। ক্রিয়া অব- 

শেবে অধোপথ দ্বার! রেচন করিবে । এইরূপ করিলেই বারিসার কর] 

হইল । বারিসার করিলে শরীর নির্মল হয়। অতএব ইহা! যত্ব পূর্বক 

সাধনা করবে, কেন না-শরীর নির্মল হইলে দ্েবদেহ লাভ হইয় 

থাকে । বারিসারকে যোগিগণ উতরুষ্ট ধৌঁতিযোগ বলিয়াছেন । 
ইহাদ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ মল বিশো দিত হয় ।” 

শিষ্য । প্রকরণটি ভালরূপে বুবিয়া উঠিতে পারিলাম না। 

গুরু । কেন? 

শিষ্য । মুখ দরিয়া জল টানিয়া আকগ পূরণ করিলাম, তারপৰে 

ধীরে দীরে সেই জল উদর মধ্যে প্রবেশ করাইলধম - অভ্যাসে এরূপ 

করা*্যাইবে ।.কিস্ত অধোপথ্ে সে জল কি প্রকারে রেচন করা যাইবে? 

গুরু । কেন, তাহাতে কাধা কি ? 

শিষ্য । তাহা হইলে মল সহ বহির্গত হইবে ? 

গুরু | হা1। প্রতেদ এই যে, এপররূগ্রে জলপান করিলে ইচ্ছামত 

৬৩ 
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সমস্ত মল নির্গত হইয়া যাইবে । ক্রমে এমন, অভ্যাস হইয়। যাইবে 

যে, দেহমধ্যে যতটুকু মল থাকিবে, এরূপ করিলে ততট্কুই বাহির 
হইয়া যাইবে । 

শিষ্য । বহ্ছিসার কি, তাহাই বলুন। 
গুরু । বহিহসাঁর বা অগ্রিসারের কথ! বলিতেছি, শোন । 

বহিসার 1-_ 

নাভিগ্রস্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবাবঞ্চ কারয়েৎ। 

অগ্নিসারমেষ। ধোৌতিরোগিনাং যোগসিদ্ধিদ1। 

উদরাময়জং ত্যক্ত। জঠরাগ্রিং বিবর্ধয়েৎ ॥ 

এষা ধোৌতিঃ পরা গোপ্য। দেবানামপি ছুল্লভা। 

কেবলং ধোতি মাক্রেপ দেবদেহং ভবেদ্ঞবম্ ॥ 

শনিশ্বাস বন্ধ করিয়া নাভিগ্রস্থি মেরুপৃষ্ঠে একশতবার সংযুক্ত 
করিবে,_ইহার নামই অগ্নিসার ধৌতি। অগ্নিসার ধৌতি করিলে 

উদ্রাময় বিদূরিত হইয়া জঠরাগ্রির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহা পরম 
গোপনীয়, ইহ] সাধনে মানুষ সুরদেহ প্রাপ্ত হইয়! থাকে 1” 

শিষ্য । কি প্রকারে নাভিগ্র্থি মেকুপৃষ্ঠে সংযুক্ত করিবে ? 
গক্ষ। “ প্রথমে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়। নাতিগ্রস্থির স্থলে মনঃ সংযোগ 

করিয়া মেকুপৃষ্ঠে সংযোগের তিস্তা করিবে, নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া 

পরু পর সাতবার এইন্ধপ চিন্তা করিবে । এইরূপ ক্রিয়। করিতে 

করিতে অব্লশেষে নাতিগ্রস্থি আপনিই নিযুক্ত হইবে । এবং সাধকের 

পুরুণ হইবে । | 

শিব্য। অপর বহিষ্কত ধোৌঁতি কি, তাহ। বলুন ? | 
গুরু ।' অন্ত ধেোতির অপর বহিষ্কৃত ধৌতি বলিতেছি,-শোন। 
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বহিক্ষত ধৌঁতি।__ 

কাকী মুদ্রা শোধয়িত্বা পৃরয়েছদরং মরুৎ। 

ধারয়েদগ্ধযামন্ত চালয়েদধোবত্ব না | 

এষ! ধৌতিঃ প্রা গোপ্য। ন প্রকাশ্যা কদাচন ॥ 

কাকী মুদ্রা করিয়া, অর্থাৎ কাকচঞ্চুর ন্তাক্স মুখ করিস বাস পান 
(বহিবাযু টানিয়া লইয়া) করিয়। উদর পুর্ণ কব্রিবে। তারপরে 
এ বাছু উদরের মধ্যে অর্ধ প্রহর কাল রক্ষ।/। করিবে এবং তৎপরে 

সেই বায়ুষ্তক অধোপথে ধীরে ধীরে বহিষ্কত করিয়া দিতে হইবে, 
ইহাকেই বহিষ্কত ধৌতি বলে। 

শিষ্য। উদর মধ্যে অর্ধ প্রহত্ম কাল বায়ু ধারণ করিয়। রাখ। 

অত্যন্ত কঠিন কথা। 

গুরু । কঠিন কথ। সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিনেই কি এ কার্য 

অত্যন্ত হয়? ক্রমে ক্রমে অত্যাস করিতে হয়। প্রথমে অপ্ধদণ্জ, 

তারপরে একদও, তারপরে ছই দও-_এইকপে ক্রমে ক্রমে অগ্ধ প্রহর 

কাল বায়ু ধারণের ক্ষমতা জন্মিকে। এ সকল অভ্যাস করিতে হয় । 

ইহার পরে নাড়ী প্রক্ষালন করিতে হয়, সে কাজ বড় কঠিন। 
গুরুর নিকট না দেখিয়া-বিশেষ অত্যন্ত না করিয়া *সে কাজে 

হুত্তক্ষেপ করিতে নাই । তাহা এই প্রকার ।-- 

* প্রক্ষালন.1-- 

নাতিমগ্নো! জলে স্থিত শক্তিনাড়ীং বিসজ্জঞয্েৎ। 
করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিসর্জনম্ । 

তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে -বেশয়েৎ পুনঃ ॥ 
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ইং প্রক্ষালনং গোপ্যং দেবানামপিশ্ছুল্লভম্। 
কেবলং ধোঁতিমাত্রেণ দেবদেহে! ভবেদ্ঞবম্ ॥ 

প্রাগক্তরূপ বাছু গ্রহণ, বিধারণ ও নিক্ষাষণ অভ্ভন্ত হইলে সাধক 

উীব্ধপ "করিয়া তৎপরে নাতিমগ্র জলে অবস্থান করতঃ শক্তি নাড়ী 

বাহির করিবে, এবং যে পর্য্যন্ত তাহার মল সকল নিঃশেবব্ধপে দেত না 

হইবে, তাবহ হস্ত দ্বার প্রক্ষালন করিবে । উত্তমরূপে ধৌত হইলে তথন 
পুনরায় এ নাড়ী উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে । 

এই প্রক্ষালন স্ুুরগণেরও দুষ্প্রাপ্য, এবং ইহা অতীব গুপ্ত। কিন্তু অত্যন্ত 

ছুক্ষর কার্্যও বটে। যোগশান্তেও ইহ] সাবধানের সহিত সম্পন্ন করিতে 
উপদেশ দেন এবং সাধারণের ইহাতে অধিকার নাই বলেন । যথাঃ-_ 

যামাপ্ধং ধারণাশক্তিং যাবন্ন সাধয়েম্নরুঃ | 

বহি তং মহদ্ধোতিগ্তাবটৈব ন জায়তে । 

“যতদিন যামার্দকাল পর্যযস্ত নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া থাকিতে শক্তি ন| 
জন্মে, তত দিন এঠ বহিষ্ক ত-ধোঁতিকার্ধ্য করা সম্পাদন হইবে ন1।” 

অন্তরধো তি চারি প্রকার, এইরূপ সাধন করিতে হয়। অতংপর 
ধোৌতির অপরাংশ দন্তধোৌতি শিখিতে হয় । 

শৈষ্য | দস্তধোৌঁতি কি প্রকার, তাহ। বলুন; । 
গুরু! দস্তধৌতি পাঁচ প্রকার । যথাঃ__ 

দস্তধেতি ।__ 
“দম্তমূল' জিহবামূলং বন্ধ কণধুগায়োঃ। 

কপালরন্ধং পঞ্চেতে দস্তধৌতির্ব্বিবীয়তে ॥ 
"্দত্ৃমূল ধৌঁতি, জিহ্বামূল ধোঁতি, কর্ণরদ্ধ,দয়ধৌতি এবং কপাল 

রন্ধ, ধৌতি- দক্তধৌতি এই পঞ্চস্থান ধোতি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। 
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শিষ্য । দস্ত মূল ধোঁতি কি প্রকার করিতে হয়। 
গুরু | দস্ত হইতে কেদাদি নিষ্কাবণ এবং দত্ত মূল দৃঢ় করণার্থ ই; 

দস্তমূল ধোঁতি কক্সিতে হয়! 
খাদিরেণ রসেনাথ মৃত্তিকয় চ শুদ্ধয়া ! 

যার্জয়েদাস্তমূলঞ্চ যাবৎ কিন্তিষমাহরেত॥ 
দ্স্তমূলং পর! ধোঁতির্োগিনাং স্বোগেসাঁরনে । 

নিত্য কুর্ধ্যাৎ প্রভাতে চ দস্তরক্ষণহেতবে । 

দস্তমূলং ধাবনাদিকাধ্যেযু যোগিনাং মত) 

"থখ্বের-রস অথবা বিশুদ্ধ মুত্তিক। ( এেটেল,মাটা) দ্বাক্পা ধ্াতেরঃ 

সমস্ত ময়ল। বিদূরিত ন। হওয়া! পর্য্যন্ত দন্তমূল মার্জনা,.করিবে। যোগি-- 

দিগেব্ধ যৌগসাধনে দস্ত-যূলধৌতি অধশ্য কর্তব্য এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
কথিত হয়। সাধক প্রতিদিন প্রভাতে দস্তমুল ধৌতি অবশ্য করিবেন, 
ইহাতে দস্তমূল রক্ষা হয়”-কারণ দত্তমূলে মলসঞ্চয় হইলে দস্তমূল. 
নড়িয়া যায়ঃ এবং ক্রমে ক্রমে পড়িয়া যায়। তারপরে জিহবা শোধন 
করিতে হয়। জিহ্বা শোধন এই প্রকারে-করিতে হয় £__ 

অথাতঃসংপ্রবক্ষ্যামি জিহ্বাশোধনকারণম্ । 

জরামরণরোগাদীন্ নাশয়েদ্দীর্ঘলম্বিক1 ॥ 

জিহ্বাশোধনের কথা বল! হইতেছে-_জিহ্বামূল শোধনঘ্ীরা জিহ্বা, 
দীর্ঘ হয়, এবং জরা-মরণ-রোগাদি বিনষ্ট হয়। 

তঞ্জনা মধ্যমানাম] অঙ্গুলীতয়যোগতঃ । 

বেশয়েদ্গলমধ্যেতু মাঠহয়েলন্িকামূলম্ । 

শনৈঃ শনৈ মাজয়িত্বা কফদোধং নিবারয়ে ॥ 

মার্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ। 
তদগ্রং লৌহ্যগ্রেণ কর্ষয়িখ৷ শ্্নঃ$ শনৈঃ ॥. 
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নিত্যং কুর্ধ্যাৎ প্রযত্বেন রবেরুদয়কেইস্তকে । 

এবং কতে চ নিত্যে চ লব্ষিকা দীর্ঘতাং ত্রজেৎ 

তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলী একত্র সন্িবিষ্ট ও 

লস্বিত করিয়া গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়! জিহ্বার মুলদেশ শনৈঃ 
শনৈঃ মাজ্জনা করিবে। এইরূপে মার্জনা করিলে, মানবের লরেক্া 

দোষ নিবারণ হয় । তদনস্তর নবনীত দ্বার! জিহবা! মার্জন ও দোহল 
করিবে এবং তৎপৰে জিহ্বাগ্র পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ পূর্বক বাহির করিবে 

ও লৌহ্যস্ত্র (লৌহের "জিব আচডড়া” ) দ্বারা কর্ষণ করিয়া মল পর 
ফরিবে। হৃর্্যের উদয় ও অন্তকালে নিত্য এইক্রপ করিতে” কব্রিতে 

জিহ্বার দীর্ঘতা ও বিশুদ্ধি সম্পাদন হয়। 

শিষ্য। কর্ণ ধৌতি কি, তাহ। বলুন। 
গুরু। কর্ণ ধৌতিও কর্ণ রন্ধের বিশুদ্ধি সম্পাদক কার্য্য বিশেষ । 

তঞ্ঞন্যনামিকাধোগান্মার্জয়েৎ কর্ণরন্ধ য়োঃ। 

নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদাস্তরং প্রকাশয়েৎ ॥ 

তঞ্জনী ও অনামিকা এই ছুই অঙ্গুলীর যোগে কর্ণঘ্যয়ের বন্ধ, 

মার্জনা করিবে--প্রত্যহ এইবপ করিতে করিতে নূতন শব শ্রুত 
হুইয়াণশাকে। 

শিব্য। কপালরন্ধ, প্রয়োগ কি? 
গুরু। কপালরম্ধ, প্রয়োগ এইরূপঃ__ 

ববদধাগুষ্ঠেন দক্ষেপ মার্জরয়েদ্ তালরন্ধ,কং। 
এবমত্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ॥ 

নাড়ী নির্দমলতাং যাতি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে। 

নিদ্রান্তে ভোজনান্তে চ দিবান্তে চ দিনে দিনে ॥ 
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দক্ষিণ হগ্ডের বৃন্ধাঙ্থুলী দ্বারা কপালরন্ধ, মার্জনা করিবে। প্রত্যহ 
নিদ্র। হইতে উঠিয়া, ভোজন সমাপন করিয়া এবং দ্িবাবসানে এইকপ 
করিবে; ইহাতে ্রফদোব নষ্ু, নাড়ী বিশুদ্ধি ও দিব্যদৃষ্তি প্রাপ্ত হয়। 

শিষ্য । কথাট। বুঝিতে পারিলাম ন।। 
গুরু । কি বুঝিতে পারিলে না ? 

শিষ্য । কেবল মাত্র, প্রত্যহ দক্ষিণ হস্তের বন্ধাঙ্গুলী দ্বারা কপাল- 

বন্ধ, মার্জনা করিলে কফদোধ নিবারণ, নাড়ী শুদ্ধি ও দিব্য দৃষ্টি লাত 

হইবে কেন? ইহাতে কি শক্তি আছে? 

গুরু পঁক সেকি শক্তি আছে তাহ। তুমি আমি বুঝিব কি প্রকারে ? 

এজগতে শক্তি রহস্য কেহই জানিতে পারে ন।। তবে কিছুদ্দিবস এ 

প্রকার করিয়া দেখিও, নিশ্চয়ই তোমার এরূপ শক্তি লাভ হুইবে। 
যাহারা যোগঘযুক্ত মহাপুরুষ, তাহারা যাহা! বলিয়া) শিক্পাছেন, তাহা 
নিশ্চয়ই ফলপ্রদ,_অনেকেই এব্প করিয়া ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন 1 

শিষ্য। অতঃপর আপনি ধৌতিযোগোক্ত হৃদ্ধোতির কথা বলুন। 
গুক্ | হৃছ্ধোতি তিন প্রকার ।। 

হৃদ্ধোতি |-_ 
হৃদ্ধোতিং ভ্রিবিধাং কুর্য্যাদ্দগুবমনবাসসা | 

দগুধৌতি, বমনধোতি ও বাসধোৌতি-হ্ৃৎ-ধোৌতি এই জিবিধ ৪ ॥ 

দশডধোতি এই প্রকার £ 

ব্রভাদণ্ডং হরিদ্রাদণ্ডতং বেত্রদণ্ডং তখৈব চ। 

হৃন্মধ্যে চালযিত্বা! তু পুনঃ প্রত্যাহব্রেচ্ছনৈঃ ॥ 
কফপিভং তথাক্রেদং রেচয়েদুদ্ধবস্ম না । 

দণ্ডধৌতি বিধানেন হত্রোগং নাশয়েছুবং ॥ 
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কলার যাইজ, হরিদ্রার মাইজ বা বেদের মাইজ গলদেশ দিয়া 
স্বদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করাইয়া দিবে, এবং মু মুছঃ বাহির 

ও প্রবেশ. করাইবে । ইহাকেই দগডধোৌতি বলে _ দক্জধোৌতির আচরণ 
দ্বার! শেক্ষা, পিস, ফ্লেদ প্রভৃতি নিক্ষান্ত হয়ঃ এবং হাদ্রোগ বিনাশ হয়। 

এস্থলে তোমাকে প্র সঙদ্ধে আর এ্ক্ষটু উপদেশ দেই। একদিনে 

'্রকেবারেই মাইজটা হৃদয়দেশে প্রবেশ করাইতে নাই । আর প্রথমে 

মাইজে একটু স্বৃক্ত যাখাইয়া লইয়া গলগহনরে প্রবেশ করাইবে, হয়ত 
তাহাতে ছুই একদিন বমিও হইতে পারে, তারপরে অভ্যাসে হদয়- 

দেশ পর্যজ্ যাইজ প্রবেশ করাইতে পারা যাইবে । এই" মাইজেপ 
সঙ্গেই খেস্মাদি রদ পদার্থ উঠিয়া আসিতে দেখ যায়। 

তারপরে বমনধোঁতি । 
ভোজনাস্তে পিবেদ্ারি চাকপুরিতং স্ুধীঃ। 
উদ্ধনষ্টিং ক্ষণং হৃহা তত্জলং বহয়েখ পুনঃ | 

নিত্যমভ্যাসযোগেন কফপিত্তং নিবারয়েৎ ॥ 

ভোজনান্তে আকন পুর্ণ করিয়! গল পান করিবে, তারপরে কিয়ৎ- 
ক্ষণ উদ্ধতৃষ্টিতে থাকিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিতে হয় । ইহাকে 
'বমনূধোতি বলে। কমনধোতি অভ্যাস ও নিত্য অনুষ্ঠান করিলে 
কফ-পিত্ত নিবারণ হয়। 

শিষ্য । আহারান্তে এরূপ বমন করিলে আহাধ্য পদার্থও ত নমন 

'হুইয়া যাইবে? প্রব্ধপ নিত্য কহিলে, মান্ষ কুশ হইয়া যাইবে । 
গুরু । হী, প্রথমে কিছুদিন আহাধ্য পদশর্থ বমন হইয়া যাইবে 

'বটে, কিন্তু পরে শ্রপু জলই বমন হইয়া যাইবে । প্রথম প্রথম আহাধ্য 
“মন হইয। গেলেও ক্ষতি নাঃ_ পুনরায় আহার করিলেই হয়। কিন্ত 

কয়েকদিন এইরূপে অভ্যাস হইলে, আবু মন হইবে না-। 
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শিষ্য । বাস-ধোতি কি? 
গুরু । বন্ধ দ্বার! অস্তধোঁঁতি করার নাম বাসধোতি | 

চতুরঙ্থৃল্সর্বস্তারং সুস্তবস্মং শনৈগ্রসেৎ। 
পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচাতে ধোৌতিকম্মকং ॥ 

শুলুজ্বুপ্রীহকুষ্ঠং কফষপিত্তং বিনশ্যতি । 

আরোগ্যং বলপুষ্টিঞ্চ ভবেত্তস্ত দিনে দিনে ॥ 

চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত খুব চিকণ ও পরিষ্কার বস্্ম ধারে ধীরে গিলিবে, 

এবং ধীরে ধীরে তাহ। টানিয়া বাহির করিবে । ইহাকেই বাসখোৌতি 

বলে। ইহী করিলে গুল্ম, জ্বর, প্লীহাঃ কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি রোগ 

সকল বিনষ্ট হয় এবং দিন দিন বল-পুষ্টি-আরোগ্য লাভ হইয়। থাকে । 

শিষ্য । চারি অস্গুলি বিস্তৃত বস্ত্র বলিলেন, কিস্তু লম্বা কত- 

খানি, তাহা বলেন নাই । 

গুরু । শ্রহযামলে উক্ত হইয়াছে ;-- 
চতুরঙ্গলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেন তু। 

গুক্দপদিষ্টমার্গেণ সিক্তং বন্ত্রং শনৈগ্র সেৎ। 

ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎ ক্ষালনং খোৌঁতিকন্দ্ম তৎ। 

শ্বীসঃ কাসং প্রীহা কুষ্টং কফরোগাশ্চ বিংশতিঃ ৷ 
ধৌতিকম্প্ন প্রসাদেন শুধ্যস্তে চ ন সংশয়ঃ ॥ 

শুরু-সকাশে উপদেশ লইয়া চারি অস্জুলীবিস্তৃত ও পনর হাত লব্ব৷ 
সুপ্যবস্ত্র একখানি শীতল জলেনভিজাইয়৷ লইবে । তৎপরে তাহা ধীঁবে 
ধারে গ্রাস করিবে। এবং তদনস্তর ধীরে ধীরে বাহির করিবে ।* ইহাই 

বাস-ধোৌতি। এইরূপ করিলে শ্বাস, কাস, ল্লীহা, কুষ্ঠ ও বিংশতি 
গ্রকার কফরোগ বিনষ্ট হয় ও দেহ শোধন হয়। 

শিষ্য । গুরু-সকাশে কি উপদেশ লইতে হয়? . 
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গুরু । উপদেশ লইতে হং হয়, প্রথমে কি প্রকারে উহ অভ্যাস 
করিতে হয় । 

শিবা । আপনি তাহা আমাকে বলিয়! দিন |” 

গুরু । প্রথমে অত বড় বস্্থানি উদরস্থ করিতে অবশ্ঠই ক 

হইবে। প্রথমে একটুখানি গিলিবে এবং বাহির করিয়া ফেলিবে, 

কিন্ত সাবধান! যেন গল! চিবিয়া না যায়, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিবে । 

আর এক কথা,-যদ্ি প্রথম প্রথম গিলিতে কষ্ট হয়ঃ তবে খুব গাড় 
করিয়! মিছরি তিজাইবে, এবং সেই মিছরির রসে একটু বস্ত্র তিজাইবে, 

এবং সেইটুকু শিজিবে _মিষ্টশ্বাদে তখন আর পিলিতে কষ্ট হইবে 

না, এইবপ প্রথম প্রথম অভ্যাস করিবে । 

শিঘ্য। এইবার ধোৌঁতি-যোগের অন্তর্গত ফুল শোধনের কথা বলুন । 
গুরু । মুলশোধন ক্রিয়! যে প্রকারে সম্পাদন করিতে হষ, তাহ) 

“হলিতেছি। 

মূল-শোধন ।--- 
অপানক্তরতা তাবৎ যাবন্যুলং ন শোধয়েৎ। 

তন্মাৎ সব্ধপ্রযত্বেন মূলশোধনমাচরেৎ ॥ 

ঝাবত্ফাল পর্য্যস্ত মূলশোধন না হয়, তাবৎকাল পধ্যস্ত অপান- 

|আুরতা বিদ্তমান থাকে । স্থতরাং সযত্বে মূলশোধন করা কর্তৃব্য। 

মূল শব্দে এখানে গহাদেশ । গুহদেশ প্রক্ষালন করাকে মূলশোধন 

বলে। গুহদেশ প্রক্ষালিত হইলে, অপানবাযুর করুরতা অপনোদিত 

হয, সুতরাং কোটিকাঠি, আবাঙগী প্রকৃতি বিনষ্ট হু! 
পীতযূলন্ত দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা । 

বহ্ধেন ক্ষালদ্ধেদ গুহং বারিণা চ পুনঃপুনঃ ॥ 
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বারয়েৎ কোষ্টকাঠিন্তযাষাজীর্ণ, নিবারয়ে। 

কারণং কাস্তিপুষ্ট্যোশ্চ দীপনং বহ্ছিমগুলং ॥ 

হনিদ্রার মূলযোঠ্ো বা! মধ্যম অঙ্কৃলিচাপে জলম্বার। পুনঃপুনঃ ওহ- 
দেশ ক্ষালন করিবে অর্থাৎ ধৌত করিবে । 

গুহাদেশ অথে গুহোব উপর বুঝিতে হইবে না। গুহামধ্যে হরি&া- 
মূল ব। অঙ্ুলিচাপে জলদ্বারা ধৌত করিতে হয়। কিন্তু সাবধান, 
হইয়া ইহা সম্পন্ন করিতে হয়,_যেন গুহ্ে কোন প্রকার আঘাত ব। 
বেদনা নালাগে। 

শিষা *» শোধন পদ্ধতির কেবল ধোৌতিযোগের কথ। শুনিলাষ, 
এক্ষণে অন্যান্ত যৌগের কথা বলুন । 

গুক। ধোতির পরে বস্তিযোগ । অতএব আগে বস্তিযোগেষ কথা 
বলিব । 

বম্তিযোগ ।-- 
বন্তিষোগ ছুই প্রকার । জলবস্তি ও শুফবন্তি। 

জলবন্তিঃ শুধবন্তিব ভ্িঃংস্তান্দ্িবিধা শ্বতা | 
জলবন্তিং জলে কুয্যাচ্ছুফবন্তিং সদ ক্ষিতো ॥ 

বন্তি ছুই প্রকার,জলবস্তি ও শুদ্ববন্তি। জলে জ্লবুক্থি এবং 
স্থলে,শুকবস্তি সাধন করিতে হয় । 

নাভিমগ্রজলে পাযুং স্যন্তবান্রৎকটাসনঃ | 

আকুঞ্নপ্রসারঞ্ জল্লবস্তিং সযাচরেৎ ৪ 
প্রমেহঞ্চ উদাবর্ত' ক্র রবায়ুং নিবারয়েৎ'। 

ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশচঞকাযমদেবসমোভবেৎ॥ 

নাতি ভূবিয়। যার, এই পরিমিত বেন নদীর জলে থাকিয়৷ উৎ্কটা- 
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সন করিবে, তৎ্পরে গুহাদেশ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে । উহাঁকেই 
জলবস্তি বলে । জলবস্তি করিলে প্রমেহ, উদ্দাবর্ত, ক্র,রবায়ু বিনষ্ট হয়। 

শিষ্য। উৎকটাসন কিরূপে করিতে হয়? « 

শুক | আসনের কথা যখন বলিব, তখন এসব বুঝিতে পারিবে । 

এখন এই কথাগুলি শুনিয়। লও,__ একেবারে সমস্ত কথা বলিতে গেলে, 

গোলপাকাইয়। ষাইবে। 

শিষ্য । শুষ্বন্তি কিরূপ, তাহ। বলুন । 

গুরু । শুষ্ববস্তি, স্থলে করিতে 'হয়। 

বস্তিং পশ্চিমোব্তানেন চালঘিত্বা শনৈবুধিঃ ? 

অশ্বিনীমুদ্রয়। পায়ুমাকুঞ্চয়েৎ প্রসারয়েৎ ॥ 

এবমভ্যাসযোগেন কোষ্টদোষো ন বিদ্তে । 

বিবদ্ধয়েজ্জঠরাগ্নিং আমকাতং বিনাশয়েৎ ॥ 

জলের যধো পশ্চিমোত্তান আসনে উপবেশন করতঃ ক্রমে ক্রমে 

নাভির অধোদেশ চালিত করিবে এবং অশ্বিনীমুদ্রা দ্বারা গুহা আকুঞ্চন 

ও প্রসারণ করিতে হইবে । এইরূপ করিলে শুফবন্তিযোগ সাধন করা৷ 

হয়। শুকবস্তিযোগ করিলে কোষ্ঠদোষ ও আমবাত নিবারণ হয়, এবং 

জঠরাগ্সির বৃদ্ধি হইয়া থাকে | 

সঈশ্রধ্টা। অতঃপর শোধনাদি নেতিযোগের কথ। বলুন । 
গুক। নেতিযোগ এই প্রকার । 

নেতিযোগ ।-__ 
" বিতস্তিমানং সুক্ষস্তত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ। 

মুখান্লিরশময়েৎ পণ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতি কর্ম্ম তৎ ॥ 

সাধয়েশ্ক্েতি কল্মীণি খেচরীং সিদ্ধিমান্ন, যা । 

কফদোব বিনশ্যস্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ 



'যোগতত্ববারিধি | ২৯ 
শিস নীপিশ শীত শী শশা 

আধ হাত পরিমা'ণ* স্থগ্্স্থত্র একটি ধীরে ধীরে নাপারন্ষে, প্রবেশ 
করাইয়া দ্রিবে, এবং ধীরে ধীরে উহা মখ-বিবর হইতে বাহির করিয়া 

ফেলিবে। ইহষ্টকই নেতিযোগ বলে । মেতিকর্্ম সাধনা দ্বারা খেচরী 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শ্লেম্াদোষ নিবারণ ও দিব্য দৃষ্টি লাত হয়। 

অতঃপর লৌলিকীযোগের কথা কলিতেছি । 

লৌলিকীযোগ ।-__ 
অমন্দবেগে তুন্দঞ্চ ভ্রাময়েছুভপাশ্বয়োঃ | 

সর্বরোগান্রিহস্তীহ দেহাঁনলবিবর্ধনম্ ॥ 

বেগ সহকারে উদরকে উভয়পার্থখে ভ্রামিত করিবে । এ*রূপ করি- 

লেই লৌলিকীযোগ সাধন করা হয়। লৌটিকীযোগসাধনে সমস্ত 
রোগ বিনষ্ট হয়, এবং দেহাপ্রি বৃদ্ধি পায় । 

শিষ্য । শোধনাঙ্গ আাটকযোগের কথা বলুন। আমি শুনিয়াছি, 
ব্রাটকযোগের দ্বার যোগী বহু ফললাভ করিয়া! থাকে । 

গুরু । সব যোগের দ্বারাই ফললাত হইয়া থাকে । যোগসাধনাজ 

কিছুই নিক্ষল নহে । এক্ষণে আটকযোগের কথা বলিতেছি? শোন । 

ভ্রাটকযোগ ।-_ 

নিয়েষোম্মেষকং ত্যক্ত। সুস্ত্লক্ষ্যং নিরীক্ষিয়েৎ। 

যাবদশ্বণি পতন্তি ভ্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 

এবমত্যাসযোগেন শাস্তবী জায়তে গ্রুবম্। 
নেত্ররোগ। বিনশ্তন্তি দিব্যদৃ্রিঃ প্রজায়তে ॥ 

যতক্ষণ নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রপাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্স্ত নিশিমেষ- 

নয়নে কোন এক স্ুক্গবস্্র প্রতি দৃষ্টিপাত, করিয়া থাকিতে হয়। 



২৩৬ যো গতস্তব-বারিধি 1 
পপ সাপ পপি শা শিপাপিশ পশিতি 

এইনবূপ করিলেই ভ্রাটকযোগ সাধন! করা হয়, এবং ইহার অভ্যাস- 

ছারা শাস্ভবী মুদ্রা সিঞ্গে হয়, এবং চক্ষর পীড়া বিনষ্ট হয়। 

শিষ্য | আাটকযোগশিক্ষার প্রণালী আমাকে 'ব্ুবাইয়া দ্রিউন। 

গুরু । কোন একটি পাতু বা! প্রস্তরের দ্রব্যের উপরে লক্ষ্য রাখিয়! 
নিমেষ না ফেলিয়া চাহিয়! থাকিলে, সহজেই ফললাভ হইয়া থাকে। 

ধ্রকূপ চাহিয়া থাকিবার সময় শরীর না নড়ে+_মন কোন প্রক্কারে 

বিচলিত ন। হয়,-এইরূপে যতক্ষণ চক্ষু দিয়া জল না পড়ে, ততক্ষণ 

চাহিয়া থাকিবে | অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে বু সময় এীৰূপ প্রকারে 

চাহিয়া থাকিবার শক্তি জন্মিবে। ইহা! অভ্যাস হইলে চক্ষুর দোব 

নষ্ট হয়, নিদ্রা-তল্পাদি আয়তীভৃত হয়, ও চক্ষুর রশ্মিনির্গম প্রণালী 
প্রস্ৃতি বিশুদ্ধ হইয়া! থাকে । 

গাঢাতপে স্বপ্রতিবিদ্বমীশ্বরম্, 
নিরীপ্য বিস্ফারিতলোচনদ্বয়ঃ 

যদাৎঙ্গনে পশ্রতি স্বপ্রতীকম্ । 
মভোইজ্গনে ততক্ষণমেব পশ্যতি ॥ 

প্রথর রৌদ্রের সময় আহ্ম-প্রতিবিষ্ব (ছায়া) নিরীক্ষণ পূর্বক 
'আাকাণে নেআতয় বিস্ফারিত করিবেক। অনন্তর, ক্রমে যখন চত্বরে 
আব্মপ্রতীক দৃষ্ট হইবেক, তখন তাহ! আকাশেও দৃষ্ট হইবেক। এই, 

প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইলে যোগী গগনচর সিদ্ধপুরুবদদিগকেও দেখিতে 
। পাইবেন ; | 

জ্ন্বয়ের অস্তরস্থ বিন্ুকেঞ্জে দৃষ্টিপূর্ববক একাগ্র হইয়া যতক্ষণ চক্ষুতে 
জল না আইসে, ততক্ষণ থাকিতে থাকিতে ক্রমে দি স্থলে আবদ্ধ 

হ্য়। এইরূপে আটকপিদ্ধিহইয়৷ থাকে । 



আজি ১ ্ স্পসকরররহএা৯ _প -. স  + _ _--- 

ধোগভত্ব-বারিধি । ৩১ 

শিধ্য 1 শোধন-ক্রিয়াঙ্গ পাঁচটি ফোগের কথ! বলা হইল, বাকি 
একটি__শেষের কণা অন্তগহ করিয়া বলুন । 

গুরু । শোধর্দবপ ষটকর্ম্ের কপালভাতিযোগ বলিতে বাকি 
আছে, তাহা বলিতেছি। 

কপালভাতি |--- 

বাত লমেণ ব্যুতক্রমেশ শীতৎকমেণ বিশেষতঃ | 

ভালভাতিং ভ্রিধাকুধ্যাৎ কফদোষং নিবারয়েৎ | 

কপালভাতি তিনপ্রকার,_বাতক্রম কপালভাতি, বুাৎক্রম কপাল 

ভাতি আঁর শীৎন্দূম কপালভাতি। কপালতাতিযোগ সাধন করিলে, 
প্লেক্বদোষ বিনিবারিত হয়। 

বাতক্রম কপালভাতি এইরূপে সাধন করিতে হয়ঃ-- 

ইড়য়। পৃরয়েছ্বায়ুং রেচয়েৎ পিজল। পুনঃ । 

পিঙ্গলয়। পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ ॥ 

পূরনকং রেচকং ক্লত্ব। বেগেন ন তু চালয়েখ। 

এবমভ্যাসযোগেন কফদ্দোবং নিবারয়েৎ ॥ 

ইড়া নাড়ীদ্বারা (বাম নাসা) বাছু পূরণ করত পিঙ্গলানাড়ী হারা 
(দক্ষিণ নাস।) সেই বায়ু রেচন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবে, অহ দক্ষিণ 
নাফ্লাদ্বার! বাদ টানিয় পুরণ করত বামনাস। দ্বার] ছাড়িয়া দিবে। বায়ুর 
পূরণ ও রেচন কালে বেগ প্রদান করিতে নাই। ইহার অভ্যাসদ্বার। 
কফদোধ নিবারণ হয় । 

ব্যুৎক্রুষ কপালভাতিযোগ এইরূপ ৮-- 
নাসাভ্যাং জলমাকব্য পুনর্ববক্তেপ রেচয়েৎ। 

পায়ং পায়ং ব্যুতক্রষেপণ শ্রেক্ষদোবং নিবারয়েখ॥ 

সপ পাস 



৩২ যোশগতত্ব-বারিধি | 
পপ পপ সাল | পাশ বাশ শিট শাশীস্পাশিশীশাশী শি্ীশীা পিপিপি 

নাসিকারন্ধ দয় দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মুখ দিঘ্বা সেই জল বাহির 
করিয়া দিবে এবং মুখত্বারা জল টানিয়া লইয়৷ নাসিকা'রন্ধ্দ্বয় দিয়া 
বাহির করিয়া দিবে। ইহাকেই ব্যুতক্রম কপালতা্তি বলে। ইহার 

সাধনে কফদোষ নিবারণ হর । 

শীতক্রম কপালভাতি এইরূপ $-- 
শীৎকত্য পীত্বা বক্তেণ নাসানালৈর্ববিরেচয়ে। 
এবমত্যাসযোগেন কামদেবসমো ভবেখ ॥ 

ন জায়তে বাদ্ধক্যঞ্চ জরা নৈব প্রজায়তে | 

তবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ ॥ 

মুখ দিয়। শীৎকার সহকারে, জল লইয়া নাসারন্ধ দ্য দ্বার! সেইজল 
বাহির করিয়। দ্রিতে হয়, ইহাই শীতগ্রুম কপালভাতি। এই যোগ 
অত্যাসের দ্বারা যোগীর কামদেবতুল্য দেহ হয়, এবং জর। ও বার্ধক্য 
বেদুরিত হয় । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
2225 

আসন । 

শিষ্য । প্রীগুক্ত ঘট কর্ত্বারা দেহশোধন হয় এক্ষণে বাহাতে শক্মীর 
ঘট হয়, সেই আসনের কথা বলুন । . 

গুরু । আসন বহুপ্রকার, এবং গ্রন্থতেদে, সেই আসনসকলের 

মধ্যে অন্ষ্ঠান-বিষয়ে কিছু প্রভেদও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যাহা 
বর্তমানে সকলে করিয়। থাকে, এবং যাহা সুখসাধ্য, আমি এইরূপ 

আসনের কধাই এস্থলে বলিতেছি, শ্রণ কর। 



ঘোগতত্ব-বারিধি। ৩৩ 

শাস্ে আছে ।- 
আসনানি সমস্তানি যাবস্তে। জীবজন্তবঃ ৷ 

চতুররশশীতিলক্ষঞ্চ শিবেন কথিতং পুরা! ॥ 

তেষাং মধ্যে বিশিষ্টঞ্চ ষোড়শানাং শতং কতং । 

তেষাং মধ্যে মত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভং ॥ 

পৃথিবীতলে জীব-জন্ত যেমন অসংখ্য,_আসনও তদ্রপ অসংখ্য । 
পুর্রাকালে শিবকর্তুক চতুরশীতিলক্ষ আসন কীর্তভিত হইয়াছিল। এ 
চতুরশীতিলক্ষ আসনের মধ্যে ষোড়শশত শ্রেষ্ঠ,_কিন্তু তাহার মধ্যে 

মপ্যলেকে ঘার্এংশৎ আসনই শুতকর । 
_ শিষ্য। সেই আসন গুলি কি কি,__এবং কি প্রকার ভাবেই সে 

সকপ অভ্যাস ও সাধনএকরিতে হয়, তাহা বলুন । 

গুরু । প্রথমতঃ আসনগুলির নাম বলিতেছি 1' 

সিদ্ধং পৃদ্মং তথা তদ্রং মুক্তং বক্ত,ঞ স্বস্তিকং। 

সিংহঞ্চ গোযুখং বীরং ধঙ্ছরাসনমেব চ ॥ 
মৃতং গুপ্তং তথ। মাৎস্তং যৎস্তেন্দ্রাসনমেব চ। 

গোরক্ষং পশ্চিমোতানং উৎকটং সম্কটং তথা ॥ 

ময়ুরং কুকুটং কৃর্্মং তথ। চোতানকুম্বকং । 

উত্তানমও্তকং বৃক্ষং মওকং গরুড়ং বৃষং ॥ 
শলভং যকরং উদ্ং ভুজগঞ্চ যোগাঁসনং | 
দ্বান্রিংশদাসনানি স্থ্যম ভ্যলোকে চ সিদ্ধিদম্ ॥ 

সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্বাসন, স্থা্কাঁসন, 

সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাঁসন, ধন্ত বাসন, মৃতাসন, গপরাসন, মত্স্যাসন, 

মস্তেন্্রীসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোভানাসন, উৎকটাসন, সক্কটাসন, 
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মযুরাসন, কুকুটাসন, কৃম্মীসন, উত্তানকৃর্মাসন, উত্তান মণ্ডঁকাসন, 

বুক্ষাসন, মওকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকবাসন, ঁষ্টাসন, 

ভুজঙ্গাসস ও যোপাসন ;--এই ছ্বাত্রিংশৎ অধসনই মর্ত্যলোকে 
সিদ্ধিপ্রদ | 

সিদ্ধাসন,__ 

যোনিস্থানকমজ্ি মূল ঘটিত' সংপীডা গুল্ফেতরং। 

মেঢে, সংপ্রণিধায় চিবুকযথো! কতা হদি প্যায়িনম্। 

স্থাুঃ সংযমিতেন্দরিয়োইচলদশী পশ্ন্ ভ্ুবোর শ্বরং । 

এবং মোক্ষে। বিধায়তে ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥ 

সাধক গুল্ফ (পায়ের গোড়াশী) দ্বারা যোনিদেশ ( গুহাদ্বাব্ের 
উপরে ও জননেঞ্ছিয়ের নিয়ে ঠিক মাঝামাঝি স্থানে যোনি মণ্ডল) সম্যক্ 
প্রকাবে নিপীড়ন অর্থাৎ চাপিয়া রাখিবে এবং অপর পায়েব্র গৌঁড়ালী- 
বার জননেন্দ্িয়ের উপরে (ঠিক গোডায় ) রাখিবে। তৎপরে চিবুক 
হদয়োপরি স্থাপিত করিয়া উদ্ধদৃষ্টি হইয়া ভ্রমধ্যে একদৃষ্টে চাহিয়া 
থাকিবে । শরীরাট অবক্র অবস্থায় রাখিতে হইবে, অর্থাৎ হেলিয়। 
ছলিয়ং» বাকিয়া না থাকে,_-এবং মানসিক উদ্বেগ আদি সম্পূর্ণরূপে 
বর্জন করিবে । ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে । 

ষেনাভ্যাসবশাৎ শীন্ং যোগনিম্পতিমাগ্র য়াৎ | 
. সিদ্ধাসনং সদাসেব্যং পবনাভ্যসিতিঃ পরম্ ॥ 

সিদ্ধাসন অভ্যাস করিলে, অতি শী যোগনিষ্পত্তি লাভ হয়। 

প্রাণায়াম করিতে হইলে; এই সিদ্ধাসনই প্রশস্ত। সিদ্ধাসন করিয়। 

 প্রাণায়াম অভ্যাস করিপে, তাহতে খুব শীস্ব ফনলাভ হইয়। থাকে । 
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পদ্মাসন ।--, 

উত্তানৌ চরুণো রুত্ব। উরুসংস্্ৌ প্রযত্রতঃ | 
উরুমধে? তথোত্তানে) পাণীহুরু হাত তাদুশো। ॥ 
নাসাগ্রে বিশ্যসেব্ষিং দভমূলক্'জিহ্বয় | 
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ ॥ 

যথাশক্তি সমারুষ্য পূরয়েছুদরং শনৈঃ | 

যথাশক্তি ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদ বরো ধতঃ ॥ 

ইদ- পন্মাসনং প্রোক্তং সর্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥ 

বামউরুরষ্উপরেঘুদক্ষিণ চরণ এবং বামহস্ত চিৎ করিয়। রাখিবেংতারপর 

দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ ও দক্ষিণহস্ত চিৎ করিয়। ব্রাখিবে। 

অতঃপর নিজ না(পকাপ অগ্রভাগে দৃষ্ট স্থির রাখিবে ও দত্তমূলে জিহৰ! 

সংস্থ'পন কত্রিবে। আর চিবুক এবং বক্ষস্থেল উন্নত করিয়া যথাশক্তি 

বানু অল্পে অল্পে পূরণ করতঃ অবিরোবে যথাশক্তি ধারণ করিয়া পশ্চাৎ 
যথাশ।ক্ত রেচন করিবে । ইহাই পন্াসন,_ ইহার অভ্যাসে শরীরের 
ব্যাধি সমুদায় বিনষ্ট হয়। জড়তা, আলস্য, নিদ্রালুা প্রভৃতি যোগ- 
বিদ্বকর ব্যাধি দূরীভূত হয়। 

অনুষ্ঠানে কতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ । 

ভবেদভ্যসনে সম্যক সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ 

পুর্ব কথিত পন্মাসনের অন্ুষ্ঠনে প্রাণবাঘু সমানরূপে নাঁড়ীছিক্রে 
চলিতে থাকে,_- ইহাতে সাধকের পরম হিত সাধিত হয়। 

পদ্মাসনে স্থিতোযোগী প্রাণাপানবিধানতঃ। 

পূরয়েৎ স বিযুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদামাহম্ ॥ 
পগ্মাসনস্থ যোগী যখাবিধানে প্রাণ “৪ আপান বারুর প্রণ* রেচনাদি 
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করিতে সক্ষম হয়েন, এবং শুভ ও অশুভ স্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে 

বিমুক্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই । 

ভদ্রাসন ।-- 

গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধে ব্যুৎক্রযেপ'সমাহিতঃ | 
পাদাঙ্গৃষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বা চ পৃষ্ঠদেশতঃ ॥ 
জালব্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্রমবলো কয়ে । 

তদ্রাসনং তবেদেতৎ সর্বব্যাধিবিনাশনম্ & 

কোষের নিক্ষে গুল্ফদ্বয় বিপরীতভাবে রাখিয়া পৃষ্ঠ দিয়া হস্তদবস 
প্রসারিত করতঃ পদযুগলের বৃদ্ধা ্থষ্ঠধারণ পূর্বক জালন্ধরবন্ধ * করিয়! 
নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। ইহাই ভদ্রাসন নামে 
খ্যাত”_এবং এই আসনের অভ্যাসে রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। 

 মুক্তাসন ।-_- 

পায়ুমূলে বামণ্জল্ফং দক্ষগুল্কং তথোপরি । 

শিরোগ্রীবাসমং কায়ং মুক্তাসনন্ত সিদ্ধিদমূ ॥ 

পায়ুমূলে বামগোড়ালী বিন্যাস করতঃ দক্ষিণ গোড়ালী তাহার 
উপরে স্থাপৃন করিবে । তৎ্পরে মন্তক ও গরীব! সমতাবে রাখিয়া সরল- 
দেহে উপবিষ্ট হইবে। ইহাই মুক্তাসন। এই আসনের অভ্যাসে 
সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে | 

পাশ শীট পিসী পি 
পপ 

* জালল্নর বন্ধ এইপ্পে করিতে হয় ,.- 

বন্ধ গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ । 

বন্ধে! জালন্ধরঃ প্রোক্কে দ্বানামপি ছলভঃ ॥ 

গলদেশেব শির।সমুং অ।বদ্ধ কুরিয়া'হদয়ে চিবুক রাখিলে জালদ্ধর বন্ধ কর] হয়। 
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বন্জাসন 1 
জঙ্ঘাভ্যাং বজবৎ কৃত্বা গুদপার্থ্ে পদাবুতো৷। 
বভ্রাসন্খ তবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদাত্ুকং ॥ 

জক্ঘাতম বজের ভার আরুতি করিয্াা গহ্বর ছুইদিকে চরণঘ্বয়। 

বিন্তত্ত করিবে । ইহাই বন্ত্রাসন । 

স্বক্তিকাসন ।-- 
জানূর্ব্বোরস্তরে কৃত্বা ঘোগী পাদতলে উভে ।' 

ধজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তত প্রচক্ষতে ॥ 

দুই আন্ত ও দুই উরুর মধ্যে ছুই পায়ের তল বিন্যাস পূর্ব 

ঝ্সিকোণাকার আসন বন্ধন করিস্কা, খজুতাধে উপবিই& হইবে। ইহাই 

স্বম্ভঠিকাসন । 

সিংহাসন ।-_- 
গুল্ফো চ বৃধণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণোর্ তাং গতঃ। 
চিতিমূলে! তুমিসংস্থঃ কৃত্বা! চ জান্বোরুপরি ॥' 

পুংকোষের নীচে, গোড়ালী হুইটি পরম্পর্র উল্টাভাবে স্থাপন করতঃ 

উদ্ধদিকে বাহির করিয়া জানুদুইটি মাটাতে পাতিত করিবে এবং 
ব্যাস্তানন হইয়া জালম্ধর বন্ধ আশ্রয় করতঃ নিকাব অজ. নিরীক্ষপ 

করিবে । ইহাকেই আ্মিহাসন বলে। এই আসনের অভ্যাসে ও সাধনে 
মত্ত রোগ নিবারণ হয়। 

'গোমুবাসন।-- 

পাদো চ ভূমৌ সংস্থাপ্য পৃষ্ঠপার্খে নিবেশয়েৎ? 
স্থিরকায়ং সমাসাদ্য গোমুখং গোমুখাকতিঃ ॥ 

মাটীতে দুইটি প1 রাখিয়া পৃষ্ঠের দ্বইদিকে নিবি করিবে এঁবং সরল 
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ভাবে গোষুখের স্ায় উন্নত-মুখ হইয়া! উপব্শন করিবে । ইহাকে ই 
গোমুধাশন বলে । 

বীরাসন ।--- 
একপাদমখৈকশ্মিন্ বিন্যসেদুরুসংস্থিতম্ । 
ইতরম্মিশ্তথ! পশ্চান্বীরাসনমি তীরিতম্ ॥ 

একথানি পা একটি উক্রন্ন উপরে রাখিয়া অন্য পা পশ্চার্দিকে 

পাথিলেই বীরাসন হইবে । 

ধনুরাসন |-_ 

প্রসার্ধ্য পাদো ভূবি দণ্ডরূপো 
করো চ পৃষ্ঠে ধুতপাদযুগ্মম্ । 
কহ ধনুস্তল্য-বিবর্তিতাঙ্গম্ 

নিপছ্য যোগী ধন্তবাসনং তৎ ॥ 

যাটাতে দগ্ডাকারে সমানভাবে পদদ্ধয় প্রসারণ পূর্বক পৃষ্ঠ ভাগ 
দিয়। ছই হস্ত দ্বারা উ পদদ্বয় ধারণ করিবে এবং দেহকে ধঙুর হ্যায় 

বাকাইয়! বাপিবে। ইহাই ধঙ্গুরাসন। 

স্বৃতাসন | 

শ্্* উত্তানশববদ্ ভূমৌ শয়ানন্ত শবাঁসনম্। 

শবাসনং শ্রমহরং চিত্তবিশ্রান্তিকারকম্ ॥ 

মাটাতে শবের ন্যাক্স শয়ন করিলেই মৃতাসন হইল। ম্ৃতাসন শ্রম 

বিছুরিত. করে এবং চিত্ত শ্রমও ইহার্থারা বিদূরিত হয়। 

গুপ্তাপন -_- 

জান্ুনোরস্তবে পাদ কুত্বা পাদ চ গোপয়ে। 
' পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুদং গুপ্তাসনং বিদ্বুঃ ॥ 
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হাটু ঘয়ের মাঝখানে, চব্রণয় বক্ষ করিয়া! এ পদদ্ধয়ের উপরে 
গুহাদেশ রক্ষা করিলেই গুপ্রাসন হইল । 

মংস্যাসন | £- 
মুক্ত পদ্মাসনং কৃত্বা উত্তানশয়নঞ্বেৎ। 
কুর্পবাভ্যাং শিরে! বেক্্য মত্ম্যাসনন্ত বোগহ ॥ 

মুক্ত পন্থাসন বিন্যাস পুর্ধক কহছুই ছারা শিব্রোদেশে বেষ্টন করত 
চিত হইয়া শয়ন করিলেই মধ্ম্তাসন হয়! মত্গ্তাসন সর্ব রোগ বিনাশ 
করিতে সমর্থ। 

পশ্চিযোত্তান আসন । 

প্রসার্ধ্য পাদৌ ভূবি দগুব্ষপে 
সংস্স্তভালশ্চিতিযুগ্মঘধ্যে 

যত্বেন পাদে চ ধূতো করাভ্যাং 
যোগীন্দ্রপীঠং পশ্চিমোত্বানমাহুঃ ॥ 

চরণদ্বয় ভূতলে দগাকারে সরলভাবে প্রদারিত করতঃ হস্তদ্বয় মধ্যে 

শিরোদেশ বিশ্বস্ত করিবে । ইহাই পশ্চিমোতভান আসন । 

মৎস্যেন্-আসন ।-- 
উদ্দরং পশ্চিমাভ্যাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্রতঃ ৷ 

নত্রাঙ্গবামপাদং হি দক্ষঙ্জানূপরিন্তসেৎ । 

তত্র যাম্যং কুর্পরঞ্চ যার্/টকরে চ বক্ঞ.কং। 
ভ্রবোর্্মশধো গতাং দুষ্টিং পীঠং মাতন্তেক্মুচ্যতে ॥ 

' উদরদেশ পূর্ধ্বের গ্যার খঙ্ভুভাবে রক্ষ। করত অবস্থান করিবে এবং 

বায চরণ নত করিয়। দক্ষিণ জান্ুর উপরে রাখিবে ;-_-ততপরে তছুপব্রি 
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দক্ষিণ কনুই স্থাপন করিয়! দক্ষিণ হত্তের, উপর যুখ বরাখিবে এবং 

ভ্ত্বয়ের মধ্য দিয়া নিরীক্ষণ করিবে । ইহাকেই মৎস্যেন্দ্রাসন বলে। 

গোরক্ষ1-আসন ।-__ 
জানুর্ববোরস্তরে পাদে৷ উত্তানাব্যক্ত সংস্থিতে৷ । 
গুল্ফো চাচ্ছাদ্য হশ্ডত্যামুত্তানাভ্যাং প্রযত্রতঃ ॥ 
কঠঃসংকোচনং কত্বা নাসাগ্রমবলোকয়েহ 1 

গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণম্ ॥ 

জাচ্ছয় ও উরুর মধ্যে চরণদ্বত্ত চিৎ করিয়া গোপন ভাবে সংস্থাপন 

করিবে । তৎপরে ছুই হস্তে ছুই পায়ের গোড়ালী সমাবৃত করিবে এবং 

কন সংকোচন পূর্বক নাসিকার অগ্রভাগ নিব্রীক্ষণ করিবে । ইহাকেই 

গোরক্ষাসন বলে। গোরক্ষাসন যোগিগণের সিদ্ধির হেতু বলিম। জানিবে। 

উৎকট আঁদন ।-_ 
অগ্ুষ্ঠাভ্যামবষ্টভ্য ধরাং গুল্ুফে চ খে গতো। 
তনত্বোপরি গুদং শ্ুস্য বিজ্ঞেয়স্ুতৎকটাসনম্ ॥ 

পাদানুষ্ঠদ্বয় ছার! মৃত্তিকাম্পর্শ পূর্বক গুল্ফ যুগলকে নিলালম্বতাবে 

শৃন্তমার্গে উত্তোলিত করতঃ অবস্থিতি করিবে এবং এ গুল্ফযুগলেন 
উপর গহদেশ বাখিবে। এইকব্রপ করিলে উৎ্কটাসন হয্প। 

সঙ্কট আসন ।-- 
বামপাদং চিতেমূলং সংন্যস্য ধ্শীতলে 
পাদদণ্ডেন যায্যেন বেকউয়েতামপাদকং। 

72. জানযুগ্মে করমুগ্মমেতৎ সংকটমাসনম্ ॥ 

বাঁমচরণ ও বাম হাটু মাটাতে রাখিয়। দক্ষিণ চরণ দ্বারা বামচরণ 

বেষ্টন করিবে, এবং তৎপরে জান্ঘ্বয়ের উপর করদ্বয় রাখিবে। ইহাই 

সন্কটাসন। 
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ময়ূরাসন ।-_ 
ধরামব্ভ্য করক্বোন্তলাভ্যাং 

তত কুর্পরে স্থাপিত-নাতিপাশ্বম্ । 

উচ্চাসনো দগডবছখিতঃ খে 

মায়রমেতত প্রবদন্তি পীঠম্ ॥ 

কফরতলদ্বয় দ্বারা ভূমি আশ্রম করতঃ কণুইছয়ের উপপ্রিভাঁগে নাভির 
ছুই পার্খ স্থাপন করতঃ মুক্তপন্মাসনবত পদছয় পশ্চাঁদ্দিকে উর্ধে 
সমুত্তোলন করিবে এবং দণ্ডবৎ খজুভাবে নভোঁমাঁর্গে উৎপতিত হইবে ॥ 
ইহাঁকে মযূরাসন বলে | 

কুক্ুট-আসন ।-_- 
পদ্মাসনং সমাসাদ্য আনূর্ববোরস্তরে করো । 
কুর্পরাভ্যাং সমাসীনো মঞ্চস্থঃ কুকুটাসনম্ ॥ 

'ধকোঁন একটি মঞ্চের উপরে থাকিয়া মুক্ত পল্মাসনের অন্ষ্ঠান 
করিবে, তৎপরে জাহ্ুদ্বয়ের ও উরুর মধ্যভাগে হস্তঘ্বয় সংস্থাপন করতঃ 

কণুইন্বয় দ্বারা উপবিষ্ট হইবে । ইহাকেই কুকুটাসন বলে ॥ 

কুন্ম-নসাসন 1 

| গুল্ফো চ বৃষণস্যাধেো ব্যুত্ক্রমেণ সমাহিতো । 

খজুকাঁয়শিরো গ্রীবং কৃশ্পীসনমিতীরিতম্ ॥ 

কোষের নিচে পায়ের গোড়ালী দুইটি নাখিবে ; তৎপরে মস্তক, 

জীবা ও সমস্ত দেহ সরল ভাবে রক্ষা করিয়া উপবেশন করিবে»: 
ইহাই কুশ্মাসন । 

তত 
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উত্বানকৃম্ম-আসন ।-_ 
সুকুটাসন-বন্ধস্থং করাভ্যাং ধৃতকন্ধরমূ। 

পীঠং কৃষ্মবছুত্তবানমেতছুত্তানকৃশ্মকম্ ॥ 

কুক্ুটাসন বন্ধ করিয়া করঘ্বয় দ্বার গ্রীবাদ্দেশ ধারণ করিবে এবং 

কর্মের স্ায় চিৎভাবে অবস্থান করিবে । ইহাঁকেই উত্তানকৃম্মীসন বলে | 

উত্তানয $ক-আসন ।__ 
মণ্ডুকাসনমধ্যস্থং কুর্পরীভ্যাং ধৃতং শির: | 

এতন্তেকবছুত্বানমেতদুত্তানমণ্ডুকম্ ॥ 
মণ্ডুকীসনে উপবেশন পূর্ববক কণুইদ্য় বরা শিরোদেশ ধারণ করতঃ 

মস্তুকের ন্যায় চিত্ভাবে অবস্থিতি করিবে । ইহাই মণ্ডুকাসন। 

ব্ক্ষাসন ।-- 
বামোকুমূলদেশে চ যাম্যপাদং নিধায় তু। 

তিষ্ঠেত্র বৃক্ষব্ভূমৌ বৃক্ষাসনমিদং বিদুঃ ॥ 

দক্ষিণ পদ বাম উরুর মূলদেশে সংস্থাপন করিয়া বৃক্ষের হায় সরল 
ভাবে ভূতলে অবস্থান করাকে বৃক্ষাসন বলে । 

মও্কাসন 1 
সস. পাদতলৌ পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুষ্ঠে ছে চ সংস্ৃশেৎ । 

জান্ুযুগ্মং পুরস্কত্য সাঁধয়েন্মওঁকাসনম্.॥ 

চরণতলদ্বয় পৃষ্ঠদেশে লইয়া পদছয়ের বৃদ্ধাঙ্থুপি পরস্পর সং প্রভাবে 
জাহুদ্বয়ের সম্মুখে রাখিবে । ইহাকেই মণ্ড হকাসন বলে | 

গরুভ- আসন 1 

জজ্ঘোরুভ্যাং ধরাং পীড্য স্থিরকায়ে। দ্বিজাঙুনা | 
জান্পরি করং যুগ্মং গরুড়াসন্মুচ্যতে ॥ 
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৬রুদ্বন্ন ও জঙ্ঘাঁযুগল দ্বারা ভূতল আক্রমণ পুর্ববক হাটুদ্বারা দেহ 

স্থিনভ।বে রাখিয়া জাস্কুযুগলের উপরি করঘ্বয়্ সংস্থাঁপিত করিলেই 

*-ড়াঁসন হইয়া থাঝেজ। 

ব্বআসন ।-- 

যাম্যগুল্ফে পাযুমূলং বামভাগে পদেতরাৎ। 

বিপরীতং স্পৃশেস্ভূমিং বৃষাসনমিদং ভবেৎ ॥ 
দক্ষিণ গুল্ফের উপরে গুহাদেশ সংস্থাপন করতঃ তাহার বাম।দকে 

ধামপদ উল্টাইয়া ধরিবে এবং ভূতল স্পর্শ করিবে । ইহাকেই বুষাঁসন 
বলে । ৬ 

শলভ-আসন ।-__ 
অধাস্যঃ শেতে করধুগ্মং বক্ষে, 

ভূমিমবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাম্ । 
পাদ চ শুন্কে চ বিতন্তি চোর্ধাং, 

বদস্তি পীঠং শলভং মুনীন্দ্রাঃ ॥ 

অধোমুখে শায়িত হইয়! করছ্বয় বক্ষোৌদেশে স্তাপন করিবে, এবং 
করতল দুইটির দ্বারা ভূমি স্পর্শ করতঃ বিতস্তিদ্বক্-পরিমাণ শৃন্তে চরণ 
দুইটি উদ্ধে রাখিবে। ইহাই শলতাসন। 

মকর-আসবন 1 

অধাঙ্কঃ শেতে হৃদয়ং নিধায়, 

ভূমৌ্চ পাঁদৌ চ প্রসাধ্যমাণো । 
শিরশ্চ ধৃত্বা করদণ্ডযুগ্মে, , 

দেহাগ্নিকারকং মকরাসনং তৎ॥ 

স্বত্তিকাতে বক্ষস্থল সংস্থাপন পূর্বক অধোৰদনে, শয়ন করিবে ! 



8৪ যোগতত্ব-বাবিধি। 

তৎপরে চরণযুগল বিস্তৃত করিয়া মস্তক ধারণ করিবে । ইহ্াকেই মকরা- 
সন বলে । 

উষ্টাসন ।__- 
অধাশ্যঃ শেতে পদযুগ্ব্যন্তং 

পৃষ্ঠে নিধাম্াপি ধৃতং করাভ্যাম্। 
আকুঞ্চয়েৎ সম্যগুদরাস্তগাঢং, 

ওষ্টঞ্চ পীঠং যোৌগিনো বদস্তি ॥ 

অধোবদনে শয়ন করিয়া পদদ্বয় বিপরীত ভাবে পৃষ্ঠের দিকে 
লইবে। তৎপরে হস্তদ্বয় দ্বারা এ চরণযুগল ধারণ করতঃ মুখ ও উদর 
দৃঢরূপে সন্কৃচিত করিবে । ইহাই উষ্টীসন। 

ভূুজঙ্গ-আসন ।-- 

অন্ুষ্ঠনীভিপধ্যস্তমধোভূমৌ বিনিন7সেৎ। 
করতলাভ্যাঁং ধরাং ধৃত্ব উর্দশীর্যঃ ফণীব হি। 

দেহাপিব্ধতে নিত্যং সর্বরেঠগবিনাশনম্। 
জাগর্তি ভুজগী দেবী সাঁধনাৎ্ ভূজগাসনম্ ॥ 

নাভি হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গৃষ্ঠ পর্যন্ত দেহের অধোভাগ ভূতলে 
সংস্থাপিত করতঃ করতলদ্বয় দ্বার! ভূমি আশ্রয় করিবে, এবং তদনস্তর 

সর্পবৎ হইয়া মস্তক উদ্ধভাগে উত্তোলন করিবে । ইহাঁকেই ততুজঙ্গীাসন 
বলে। সম্যক্প্রকারে ভূজঙ্কাসন অভ্যাস হইলে কুগুলী-শক্তি জাগ্রতা 

হয়। 0. 

যোগ-আসন ।-- 
উত্তানৌ চরণ কত্বা সংস্থাপ্য জান্বোরুপরি | 

আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করযুগ্বকম.। 
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পৃরকৈবপণযুমাকষ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ। 
যোগাসনং ভবেদেতৎ যোঁগিনাং ষোগসাধনে ॥ 

পদদ্ধয় চিত করিয়া জাহন্দ্বয়ের উপরে ব্াখিবে এবং হস্তদ্বস্থ চিত্ত 

করিয়া উহার উপরে সংস্থাপন করিবে । তৎপরে নাসারন্ধ, ছারা 
বাষু আকর্ষণ বা পূরক করতঃ নাসাগ্র নিরীক্ষণ করিয়া থাকিবে ॥ 

ইহাই যোগাসন। ষোঁগসাধন-বিষয়ে যোগাষন প্রশস্ব”_-অতএব 
ইহ সর্বথা অভ্যাস করিবে । 

বশ এজ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

মুদ্রা । 

শিষ্য । আপনি পূর্বেবে বলিয়াছেন, ফট কর্শদ্বারা দেহ শোধিত্ব, 

আসনদ্বারা ছুঢ় এবং মুদ্রা হ্বারা স্থিরত! প্রান্ত হস্ব। এক্ষণে দয়া করিস্বা 
সেই মুদ্রানকলের বিষয় বলুন । 

গুরু । মুদ্রাসকলের বিষক্প বলিতেছি, কিন্তু তৎপূর্বেধ জিজ্ঞাসা 

করিতে চাহি” মুদ্রা দ্বার! স্থিরতা প্রাপ্ত হয়» কিন্ত কিসের স্থির্তা 
প্রাপ্ত হয়, বুঝিয়াছ ? 

শিষ্য । দেহের কি? 
গুরু । না। 

শিষ্য । তবে কিসের + 

গুরু । মনের। 

শিষ্য । চিত্তস্থির হইবার উপাক্স মুদ্রা” অতি উত্তম কথা ।” কিন্ত 
কিপ্রকারে মুদ্রা হ্বারা তাহা! সম্পন্ন হয়ঃ তাহা! আমাকে বলুন £ মুত্রীত 

টদৈতিক ক্রেয়া মাতম । 
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গুরু (| হা, দৈহিক ক্রিন্বা। শাস্ত্র বলেন £-- 

সশৈলবনধাত্রীণাঁং যখাধারো২হি নায়কঃ | 

সর্ধেষাং হটতন্ত্রাণাং তথাঁধাঁর। হি কুণওডলী। 

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদ! জাগন্তি কুগডলী। 
তদা পন্মানি সর্বাণি ভিছ্যান্তে গ্রন্থয়োহপি চ। 

প্রাঁণস্ত শূন্-পদবী তদা রাজপথায়তে । 

যদ। চিত্তং বিনালম্বং তদ1 কালম্য বঞ্চনম্। 

তম্মাৎ সর্ব প্রযত্রনে প্রবোধয্িতুমীশ্বরীম্। 
ব্রহ্ধরন্ধ,মুখে স্ন্তাং মুত্রীভ্যাসং সমাচরেত্॥ . 

ম্হাভূজঙ্গ অনন্ত যেরূপ সশৈল বনসমাকীর্ণ ধরার আধার, তদ্ধপ 

দেহমধ্যস্থ কুগুলীশক্তি সমগ্র হঠতন্ত্রে আধার। কুগুলীশক্তি 

দেহমধ্যে নিড্রিতা আছেন, _গুরু-প্রসাদে সেই কুগ্ডলীশক্তি জাগ্রত 

হইলেই দেহস্থ ষট চক্রের পদ্মসমূহ এবং গ্রস্থিসকল ভেদ হইয়া যায়,__ 
কাজেই তখন প্রাণবামু সুষুক্তা-ছিদ্র-পথ দিয়া অনায়াসে ষাতাম্নাত 
করিতে পারে । ইহাতে বিনা অবলম্বনে চিত্ত স্থির হয়, এবং এইবপ 

স্থির হইলে মানুষ দেবত্ব ও যুক্তি পর্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই 
জন্যই কুগুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার প্রয়োজন, এবং কুগুলিনী জাগ- 
রণ করিতে হইলেই মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়। 

অতএব মুদ্রা বারা মনেরই স্থিরতা সংসাধিত হইয়া থাকে । মনের 
স্থিরতা হইলে পিদ্ধিলাভে বিলম্ব হয় না। তাই যোগশান্ত্রে মুদ্রার 

সুখযাতি অনেক, এবং উহা! নিত্য কন্তব্য বলিয়! ব্যাখ্যাত । যথা £_- 
মুদ্রাণাং দশকং হোতৎ ব্যাধি-ম্বত্যুবিনাশনম্। 

দেবেশি! কথিতং দিব্যমন্টৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্। 
বললভং যোগিন্ামেতৎ ছুলল ভং মক্ষতামপি ॥ 
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গোপনীয়ং গ্রযত্বেন যথা রত্বাকরগুকম্। 

কম্তচিন্নৈব বক্তব্যং কুলম্্ীস্থারতম্ যথা ॥ 

এই দশবিধ মুদ্রা ব্যাধি ও মৃত্যু-বিনাশক এবং অষ্টে্রধ্য-প্রদারক | 
যোঁগীদিগের বল্লভ অর্থাৎ অতি প্রিয় । ইহা অতি গোপনে রাখিবে | 

শিষ্য । এক্ষণে আপনি মুদ্রার বিষয় বলুন । মুদ্রা কয় প্রকার? 
গুরু । মুদ্রা বহুল,__তারমধ্যে পঞ্চবিংশতিপ্রকার মুদ্রাই যোগি- 

গণের অবলম্বন । তাহা এই £-_- 

মহাঁমুদ্র। নভোমুদ্রা উদ্ভীয়ানং জলন্ধরম্ | 

* মূলবন্ধো মহাবন্ধো মহাঁবেধশ্চ খেচরী ॥ 

বিপরীতকরী যোনিব্জোলী শক্তিচাঁলনী | 

তাঁডাগী মাগুবী মুদ্রা শাস্তবী পঞ্চধারণা ॥ 

অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভূজঙ্গিনী ৷ 

পঞ্চবিংশতিমুদ্রানি সিদ্ধিদাঁনীহ যোগিনাম্ ॥ 

. মৃহামুদ্রা, নভো মুদ্রা, উড্ডীয়ান, জলন্ধর, মুলবন্ধ, মহাঁবন্ধ, মহাবেধ, 

খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনি, বঞ্জোলী, শক্তিচালনী, তাড়াগী, মাগুবী, 

শাম্তবী, পঞ্চধাঁরণ। * অশ্বিনী, পাঁশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী 

এই পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রা যোঁগিগণের সিদ্ধিপ্রদা বলিয়া জানিবে। 
শিষ্য । মহামুদ্রা বন্ধন কি প্রকারে করিতে হয়? 

গুরু | তাহা বলিতেছি,_শোন । 

মহামুদ্রা | 
পাযুমূলং বামগুল্্ফে সংপীভ্য দৃঢ়যন্ততঃ | 
যাম্যপাদং প্রসার্ধ্যাথ করৈধ্ তপদাঙ্থুলঃ ॥ 

7. মর অধোধারণ বা পার্ধিবীধারণা, আগ্তনী ধারণা, বেঙানরা ধারণা, বায়বা 

ধারণ, নতোধারণ! বা অ(কাশী ধারণ1,--এই পঞ্চ ধাৰণা। 
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কঠসংকোচনং কৃত্বা ভ্রবোশ্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ। 

মহামুদ্রাভিধা মুদ্রা কথ্যতে চৈব স্থরিডিঃ ॥ 
ঘৃটঘত্ব হইয়া গুহাদেশ বাঁমগুল্ফ দ্বারা চাঁপিয়া দক্ষিণ চরণ প্রসারিত 

করিবে । তৎপরে ইস্তম্বারী পায়ের আঙ্গুল ধরিয়া ক সক্ষোচন করতঃ 
স্থিরদৃ্িতে ক্রযুগলের মধ্যতাগ নিরীক্ষণ করিবে । ইহাই মহামুদ্রা । 

মহামুদ্রা আর একপ্রকার আছে। আমার পরিচিত অনেক 

যোগী এইরূপ মহামুদ্রা অভ্যাস করিয়ীছেন। তাহারা বলেন,_- 
এইরূপ হামুদ্র(র অনুষ্ঠানেই শীন্র সুফল লাভ হয় । সে প্রকার এই £__ 

পাদমূলেন বামেন যোনিং সংগীড্য দক্ষিণম্ । 
পাদং প্রসারিতং কৃত্বা করাভ্যাং ধারয়েদ্দ ঢম্ ॥ 

কণ্েে বক্ত,ং সমারোপ্য ধারয়েছাম়ুমৃদ্ধতঃ | 
যথা দণ্ডাহতঃ সপে! দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে ॥ 

খ্রীরভূতা তথা শক্তি: কুগুলী সহসা ভবেৎ। 

তদা সা মরণাবস্থা জানতে ছ্িপুটাশ্রিতা ॥ 

ততঃ শনৈঃ শনৈরেব ব্রেচক্বেত্তং ন বেগতঃ | 

ইয়ং খলু মহামুদ্রা তব স্সেহাৎ প্রকাশ্তে ॥ 
যোনিদেশকে বা-পায়ের গোড়ালী দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ পা প্রসা- 

রিত করিয। ছুই হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিবে। তৎপরে মুখ কে সন্তপ্ত 

করিয়া কুম্তক দ্বার বায়ু নিরোধ করিবে । দণ্ডাহত সর্প যেমন গা- 

কার হইস্সা উঠে, সেইরূপ কুগুপিনী শক্তি হঠাঁতই সরলভাব ধরণ 
করেবু। তদনস্তর কুত্তকরুন্ধ বায়ু ধীরে ধীরে ও সাবধানে রেচন 
করিবে ( 

শিষ্য । নভোমুত্রা কি প্রকার, তাহা বনধুন। 

, গুরু" নভোমুদ্রা এইন্প 7 
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নভোমুদ্রা ।-- * 

যত্র ঘত্র স্থিতো যোগী সর্বকার্য্যেষু সর্বদা । 

উর্ধজিহবঃ স্থিরো ভৃত্বা ধারয়েৎ পবনং সদা । 
নভো মুদ্রা ভবেদেষা ঘোঁগিনাং রোগনাশিনী ॥ 

সর্বদা এবং সর্ধকশ্মে যোগী স্থির ও ভর্দজিহব হইন্! কুম্তকদ্বারা 
বাঁযু রোধ করিবে”-ইহাঁকেই  নভোমুদ্রার সাধন কহে। ইহাতে 
যোগীর সমস্ত রোঁগ বিনষ্ট হয় । 

উড্ড্ীয়ান বন্ধ। 
'উদরে পশ্চিমং তানং নাভেন্ধন্ত কারয়েৎ। 

উদ্ডীবানং কুরুতে যত্তদবিশ্রান্তং মহাঁখগঃ | 

উড্ডীয়ানং ত্বসৌ বন্ধে। মৃত্যু-মাতিঙ্গ-কেশরী "। 
নাভির উদ্ধ ও পশ্চিমদ্বারকে উদরে সমভাবে আকুঞ্চিত 

করিবে, অর্থাৎ জঠরের নিমস্থ গুহাদি চক্রান্তর্গত নাড়ীপুঞ্জকে নাভির 
উর্ধে সমুত্তোলিত করিবে । ইহাঁকেই উড্ডীয়ানবন্ধ বলে । উদ্ভীয়ানবন্ধ 
মুদ্রা অভ্যাসে মৃত্যু-ভয় নিবারণ হয় | 

জালম্ধরবন্ধ ।- 

কঠ$সংকোচনং রুত্বা চিবুক হ্বদয়ে ন্সসেৎ। 
জাঁলন্ধরে কতে বন্ধে যোড়শাধারবন্ধনম্ |. 

জাঁলন্ধরং মহা মুদ্রা, ম্ত্যোশ্চ জর়কারিশী ॥ 

সিদ্ধং জালন্ধরং বন্ধং যৌগিনাং সিদ্ধিদায়কম্। 
ষশ্নমীসমভ্যসেদ্ যো হি স সিদ্ধ! নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

ক্ষঠদেশ সংকোঁচনপুর্তবক হৃদয়ে চিবুক রক্ষা করিলেই জালম্ধর বন্ধ 
হয়। জালন্ধরবন্ধ দ্বারা যোঁড়শবিধ আধারবন্ধ সাধিত হয় এবং মৃতু 

ণঃ 

শশী পীর পপ সপ পপ পপ স্পা সপ পাপ 



€ও যোগতত্ব-বা$র ধি ] 
শসা পপ্্পপ 

জয.হয়। ছরমাস অনুষ্ঠান করিলে সাধক ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে 
সক্ষম হইবেন । 

মুলবন্ধ | 

পাঞ্চিন বামপাদম্ত যোনিমাকুঞ্ষেত্ততঃ | 

নাভি গ্রর্থিং মেকদণ্ডে সংপীডা যত্বুতঃ সুধী: ৪ 

মেড, দক্ষিণগুল্ফে তু দৃবন্ধং সমাচবেৎ। 

জন্বাবিনাশিনী মুদ্রা মূলবন্ধো নিগদ্যতে ॥ 

বামগুল্ফ দ্বারা গুহ্দেশ আকুঞ্চন পূর্বক যত্বসহকাতের মেরুদণ্ড 

নাডিগ্রন্থি সংঘুক্ত ও পীড়ন করিবে । আর উপস্থকে দক্ষগুল্ফ হবার! 

দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ কিয়া! বাঁধিবে | ইহাই মূলবন্ধনমুদ্রাষ_ইহার অভ্যাসে 
জর! নই হয়| 

মহাবন্ধ |-- 
বামপাদশ্ত গুল্ফে তু পামুজ্ুলং নিরোধয়েৎ। 

দক্ষপাদেন তদ্গুল্ফং সংপীভ্য যত্বতঃ সুধী: ॥ 
শলৈঃ শনৈশ্চালয়েৎ পাঞ্ষিং যোৌনিমাকুঞ্চযেচ্ছনৈ: 1 
জালন্ধরে ধারয়েৎ প্রাণাম্মহাবন্ধে! নিগন্ভতে ॥ 

বাঁমগুল্ক ছার পায়ুমূল নিরোধপুর্ববক দক্ষিণ চরণ দ্বার! যত্রসহকারে 

বামগ্রল্ফ আপীড়ন করিয়া! শনৈঃ শনৈ: গুহাদেশ পরিচালিত কৃরিবে । 
এবং ধীরে ধীরে গুহাদেশকে আকুঞ্চন করিবে ও জালন্ধরবন্ধ হারা প্রাণ 

কু ধারণ করিতে হইবে | ইহাই মহাবন্ধ বলিয়া কথিত । 

মহাবেধ।-- 
বূপযৌবনলাবণ্যং নারীণাং পুরুষং বিনা । 
মূলবন্ধমহাবন্ধোৌ মহাবেধং বিনা তথা ॥ 
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মহথাবন্ধং সমাসাদ্য উড্ডীনকুস্তকং চবেৎ। 
মহাঁবেধঃ সমাধ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদাদ্রকহ়॥ 

রমণীর ক্বপ-যৌবন্ম্বামী ব্যতিরেকে যেমন নিশ্কষল হয়, তদ্রপ মহা- 
বেধ-বিহীন মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ বিফল হইক়্া থাকে। প্রথমতঃ মহা 
মুদ্রাবন্ধনের অনুষ্ঠান করতঃ উড্ভীয়ানবন্ধ করতঃ কুম্তকপ্রভাবে বাস 

নিরোধ করিলেই মহাবেধ হইয়া থাকে । মহাঁবেধ ছারা যোগিগণ 
সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । 

থেচরীমুদ্র। ।--- 

লিহ্বাধো নাড়ীং সংছিন্নাং রূসনাঁং চালক সদা । 

দোহকেম্নবনীতেন লৌহ্যস্ত্রেণ কর্য়েৎ ॥ 

এবং নিত্যং সমভ্যাসাল্লন্থিকা দীর্ঘতাং ত্রজেৎ। 

ধাবদগচ্ছেৎ ভ্রবোমধ্যে তদা গচ্ছতি থেচরী ॥ 

রসনাং তালুমব্যে তু শনৈ: শনৈ: প্রবেশয়েৎ। 
কপাল-কুহরে জিহ্বা প্রবিই্রা বিপরীতগ। 

ক্রবোম ধ্যে গতা দৃষ্টিমুন্রা ভবতি থেচরী ॥ 
ন চ মৃচ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা নৈবালম্কং প্রজায়তে । 

ন চ রোগে জরা ম্ৃত্যুদে বদেহঃ প্রজায়তে ॥ 

নাগ্রিনা দহাতে গান্রং ন শোষয়তি মারুতঃ | 

ন দেহং ক্দয়ন্ত্যাপো দংশয়েন্স ভুজঙ্গমঃ ॥ 

লাবপাঞ্চ ভবেদ্গাত্রে সাধিজণয়তে ফ্রবম্। 
কপালবক্ত,সংযোগে রসনা রসমাপ্রুয়াৎ ॥ 

নানা রসসমুদ্ভুভমানন্দঞ্চ দিনে দিনে । 

আদৌ লবণক্ষারঞ্চ ততস্বিস্ঞক যা) বক ॥ 
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নবনীতং স্বতং ক্ষীরং দধি-তক্র-মধূনি চ। 
দ্রাক্ষারসঞ্চ পীঘুষং জায়তে রসনোদকম্ ॥ 

জিহ্বার নিন্নভ1গে জিহ্বামূল ও জিহ্বা এই ্ ুইটিকে সংযুক্ত করতঃ 
যেনাডী আছে, তাহা ছেদন কত্রিক্লা সর্ধদ1 রসনার নীচে রসনার 
অগ্রদেশকে পরিচালিত কন্সিবে । আর জিহবাকে নবনীত দ্বারা দোহন 

করতঃ লৌহময়ী লেখনী দ্বারা জিহ্বা কর্ণ করিতে হইবে । প্রতিদিন 
এই প্রকার করিলে জিহবা দীধত] প্রাপ্ত হয়। ক্রমে ত্রমে অভ্যাস 

দ্বারা রসনাকে এইরূপ লন্বিত করিবে যে, উহা! অনায়াসে ভ্রদ্ধয়ের মধ্য- 
স্থল স্পর্শ করিতে পাঁরে ॥ জিহ্বাকে ক্রমে ত্রমে তালুমুন্ত-মধ্যে লইয়। 
যাইবে । তালুর্দেশের মধ্যস্থ গহবরকেই কপালকৃহর বলে । জিহবাকে 

এ কপালকৃহরের মধ্যে উদ্দদিকে বিপরীতভাবে প্রবেশিত করাইয়া 
ক্রঘুগলের মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিবে । ইহাঁকেই খেচরীমুদ্রা বলে । 

এই খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করিলে, মুচ্ছা, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা নিবারণ 

হয় অর্থাৎ সেই সাধককে ক্রেশ প্রদান করিতে পারে না । আলম্ও 

তাহার শরীরে স্থান পায় না । রৌগ জর! এবং মরণ তাহাকে আক্র- 

মণ করে না। তিনি স্ুরদেহ-সদ্দূশ দেহ প্রাপ্ত হয়েন। 

যিনি থেচরীমুদ্রার অভ্যাস করেন, অশ্রিদ্ধারা তিনি দগ্ধ হয়েন না, 

বাছু কতৃক শুষ্ক বা জলছ্ধারা আর্জি হন না এবং সর্পেও তাহাকে দংশন 

করিতে পারে না । এ 

খেচরী মুদ্রার সাধনে সাধকের দেহে অপূর্ধ লাৰণ্য সমুদিত হইয়া 
থাকে এবং সমাঁধিলাঁভে সামর্থ্য জন্মে । কপাল ও মুখ এই ছুইটির 
মিলনে তাহার জিহ্বার নানাবন্বপ অনুত্তম রসের সঞ্চার হয়। যিনি 
এই খেচরীমুদ্রার অঙুষ্ঠান করেন, তাঁহার রসনায় অহরহ অদ্ভূত বসের 
সঞ্চার*হয় এবং তীহার ভিন্তমধ্যে অঙ্গুদিন আনন্দধারা প্রবাহিত থাকে । 
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সেই সাধকের রসলাতে সর্ধাগে লবণ রস, পরে ক্ষার রস, তদনস্তর 

৬ তিক্তরস, পরে কষায় রস এবং তৎপরে নবনীত, স্বত, দধি, তত্র, মধু 
দ্রাক্ষা ও অমৃত প্রড়ষ্তি নানারসের উদয় হইক়্া থাকে । 

বিপরীত-করণী মুদ্র __ 
নাভিমূলে বসেৎ স্র্্যন্তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ |. 
অন্বতং গ্রসতে ক্র্য্যস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ ॥ 

উদ্ধে চ লীম্বতে সূর্য্যশ্চন্দ্রঞ্চ অধ আনয়েৎ। 

বিপরী ত-করী মুদ্রা সর্বতন্ত্রেু গোপিতা ॥ 

ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করযুগ্মং সমাহিতঃ | 
উদ্ধপাদং স্থিরো ভূ বিপরীত-করী মতা 

মুদ্রেয়ং সাধয়েন্নিত্যং জরাং মৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ। 

স সিদ্ধ: সর্বলোকেষু প্রলয়েংপি ন সীদতি ॥ 

নাভিমূলে হুর্য্যনাড়ী এবং তালুমূলে চত্দ্রনাড়ী অধিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ 
সহশ্দল কমল হইতে যে অস্বতধারা বিগলিত হয়, সুর্ধ্যনাড়ী এ অমৃত 
পান করে । এই জন্ত জীবগণ কাঁলগ্রাসে পতিত হইস্সা থাকে । যদি 
চক্দ্রনাড়ী হবার এ অম্বত পান করা! যায়, তাঁহা হইলে কিছুতেই তাহার 
মরণ হয় না'। এইজন্তই যোগবলে স্থ্ধযনাড়ীকে উর্ধভাঁগে এবং চক্র, 
নাড়ীকে অধোদেশে আনয়ন করা যোগীর বিধেক্স । এই বিপরীতকরণী 
মুদ্রার অনুষ্ঠান দ্বারা নাড়ী উক্তরূপে আনয়ন কর! যায়। মন্তক ভূতলে 
সংস্থাপন পূর্বক হস্তযুগল পাঁতিয়া' রাখিবে। আর পদন্বয় উদ্ধাদিকে 
সমুখাপিত করিয়া কুস্তক দ্বার! বাসুরোধ করতঃ সমাসীন হইবে-॥ 

ইহাকে বিপরীতকরণী মুদ্রা বলে । 
যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই মুন্্! সাধন করেন, জরা ও মরণ তৎসমীপে 



৪ যোগতত্ব-বারিথি। 

পরাভূত হয় এবং তিনিই সর্বত্র সিদ্ধ বলিয়া পরিবন্তিত হয়েন । প্রলঙ্ক- 
কালেও তিনি অবসন্ন হয়েন মা । 

যোনি মুদ্র! 
সিন্ধাসনং সমাসাগ্য কর্ণচক্ষুন সোমুখম্। 

অস্থৃষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ সাধনে ॥ 

কাঁকীভিঃ প্রাণং সংকষ্য অপাঁনে যোজক়েত্তত£। 

ষট চক্রাণি ক্রমাদ্ধ্যাত্বা ছু হংস-মনুনা শ্বধীঃ ॥ 
চৈতন্তমানয়েদেবীং নিত্রিতা যা ভূজঙ্গিনী। 

জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুখাঁপ্য করাস্থজে ॥ - 

শক্কিময়ঃ স্বয়ং ভূহা পরং শিবেন সঙ্গমম্ । 
নানাম্থখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং স্ুুখম্ ॥ 

শিবশক্তিসমাযোগাদেকাস্ত্ং ভুবি ভাবর়েৎ। 
আনন্দঞ্চ স্বপ্নং ভূহ্া অহং ব্রক্ষেতি সম্ভবেৎ ॥ 

যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি ছুল ভা । 

সরুত্ত লাঁভসংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি 

ব্রন্মহা ভ্রণহ! চৈব সুরাপী গুরুতল্লগ :। 

এতৈঃ পাপৈনরলিপ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ 

যানি পাপানি ঘোরাণি উপপপপানি যাঁনি চ। 

তানি সর্ধবাঁপি নশ্ন্তি যোনিমুদ্রা-নিবন্ধনাৎ । 

তন্মীদভ্যসনং কুরধ্যাদ্যদি মৃক্তিং সমিচ্ছতি ॥ 
প্রথমে সিদ্ধাসন করিক্পা উপবেশন করিবে | তৎপরে কর্ণনয় অস্থুষঠছয় 

দ্বারা, নয়নদ্ব় তর্জনীত্বারা, নাসিকাছুর মধ্যমা ছারা এবং অনাঘিকাঁ- 
হর দ্বারা মুখমণ্ডল নিরুদ্ধ করিবে । তৎপরে কাকীমৃদ্রাযোগে প্রাণ- 

বায়ুকে আকর্ষণপূর্ববক অপান বার সহিত সংফুক্ত করিবে । তদমস্তর 



যোগতত্ব-বারিধি । ৫৫ 

দেহাভ্যন্তরস্থ.ষট চক্রকে পৃথক পৃথক এবং পর পর সবিশেষদূপে চিন্তা 
করিবে এবং এ চক্রযটুক চিন্তা করিতে করিতে “হু” ও “হংস” এই 

ছুইটি মন্ত্রার1 কুগুলী দেবীকে জাগরিতা করিবে, অর্থাৎ এপ ক্রিয়া 

সম্যক্ স্থুসাধিত হইলেই কুণ্ডলী জাগরিতা হয়েন। তখন সেই জাগ্রতা 
কুগ্ডলীর সহিত জীবাত্মার মিলন করিয়া শিরস্থ সহশ্রারকমলে সমু- 

খাপিত করিয়া (প্রথম প্রথম এরূপ চিন্তা করিবে! চিস্তা করিতে 
করিতে উহা! আপনিই স্ুসিন্ধ হইয়া থাকে) যোগী এইরূপ চিন্তা করি- 

বেন যে,__-”আমি শক্তিময় হইয়া পরমশিবের সহিত সঙ্গমাঁসক্ত হই- 
য্াছি, এবং* তাহাতে পরম আনন্দ-ভোগ ও বিহার করিতেছি এবং 

শিবশক্তির সংযোগে আমিই আনলমর পরম ক্রক্ম 1” ইহাই যোনিমুদ্রা । 
এই মুদ্রা অত্যন্ত গুহা এবং দেবতাঁগণেরও ছুত্প্রাপ্য । এই মুদ্রার সাধনে 
সাধক দিদ্ধিলীভে নিশ্চয়ই সক্ষম হইয়া থাঁকেন। আর ইহার সাধনে 
সমাধি লাভে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে ! 

. ব্রহ্মহত্যা, স্থরাপান, গুরুতল্প গমন প্রভৃতি মহাঁপাতক রাশি এই 
মুদ্রার সাধনে দূরীভৃত হয়। তন্তিন্ন মর্তাভূমে যে সকল অতি পাতক বা 
উপপাঁতক আছে, তৎসমুদ্ায়ও যোনিমুদ্রার সাধনে বিদূরিত হইয়া যাঁ় 
মুক্তীচ্ছ মানবগণ সযত্বে যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করিবেন । 

বজোলী মুদ্রা । 
ধরাম্বষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং 
উর্ধে ক্ষিপেৎ পদেযুগং শির: খে । 

শক্তিপ্রবোধায় চিরজীবনার, 
বজ্জোলীমুদ্রা মুনয়ে! বদস্তি ॥ 

অন্ং বোগো যোগশ্রেষ্টো! ফোগিনাং মুক্তিকারিণম্।. 
আক়ং হিতপ্রদে! যৌগো। যোগিনাং সিদ্ধিদায়ক ॥ 



৫৬ যোগতত্ব-বারিধি | 

এভদযোগপ্রসাদেন বিন্দুসিদ্ধিবেদ ঞ্বম্। 

সিদ্ধে বিন্দৌ-মহাযত্বে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে | 
ভোগেন মহতা যুক্তো! যদি মুদ্রাং সমাচরেৎ। 

| তথাপি সকলা সিদ্ধিন্তশম্ত ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ 

করতলদ্ব ভূমিতলে স্থিরভাবে রাখিয়া উদ্ধভাগে পদযুগল ও মন্তক 

উত্তোলন করিবে । ইহাঁকেই বজ্জোলীমুদ্রা বলে । এই মুদ্রার সাধনে 
শরীরে বল ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। 

যোগশান্ত্রের মতে ইহা! শ্রেষ্ঠ মুদ্রা? ইহাদ্বারা মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ 
করা যায়। | 

বঙ্ধোলীমুদ্। সমাক্ অনুষ্ঠত হইলে বিন্দুসিদ্ধি হয়, অর্থাৎ এই 

মুদ্রার আচরণ কৰিলে বিন্দু ক্ষরণ হয় না এবং বিন্দু ধারণ ক্ষমতা জন্মে । 

বিন্দু অর্থে শুক্র। বিন্দু সিদ্ধি হইলে মর্ত্যভৃমে এমন কোন্ কর্ম আছে 
যাহা সিদ্ধ না করা যায়? ভোগী ব্যক্িও এই মুদ্রা অনুষ্ঠানে সমস্ত 
সিদ্ধিনাভ করিতে পারেন । 

শক্তিচালনী মুদ্রা । 
মূলাধারে আত্মশক্তিঃ কুগুলী পরদেবত! । 
শাঙ্গিতা.ভূুজগাকারা সার্ধত্রিবলয়ান্থিতা ॥ 

যাবৎ সা নিদ্রিতা দেছে তাবজ্জীবঃ পণ্যথা | 
জ্ঞবানং ন জায়তে তাবৎ কোটিবোগং সমভ্যসেৎ ॥ 
উদঘাটয়ে কবাটিধ্চ যথা কুঞ্চিকয়] হঠাৎ । 

কুণ্ডলিন্তীঃ প্রবোধেন অ্্গঘারং প্রভেদয়েৎ ॥ 

নাভিং সংবেষ্ট্য বস্ত্েধ ন চ নগ্নো বহিঃস্থিতঃ | 

গোপনীয়গৃছে শ্থিহা শক্তিচালনযভ্যসেৎ ॥ 



যোগতব্-বারিধি । ৫৭ 

বিতন্তি প্রমিতং দীর্ঘং বিস্তারে চতুরঙ্গুলম্ 1 
মৃছুলং ধবলং সুশ্স্রং বেষ্টনাম্বরলক্ষণম্ ॥ 

এবম্বরযুক্ঞ্চ কটিস্থত্রেণ যোজয়েত ॥ 
ভনম্মন1 গাত্রসংলপ্তং সিদ্ধাসনং সনাচরেৎ। 

লাসাভ্যাং প্রাণমাকষ্য অপানে যোজরেদৃবলাতৎ & 

তাবদাকুঞ্চয়েদ্গুহাং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া ॥ 
যাঁবদ্গক্ছেৎ স্যুক্ারাং বাস প্রকাশয়েদ্ধঠীৎ ॥ 

তদা বায়ুপ্রবন্ধেন কুর্তিকা চ ভুজঙ্গিনী। 

*বদ্ধশ্বাসম্ভতো ভূত্বা ভদ্ধমার্গং প্রপছ্যতে | 

বিন] শক্তিং চাঁলনেন যোঁনিমুদ্রা ন সিধ্যতি । 

আদৌ চালনমভ্যস্তা বোনিমুদ্রাং সমভ্যসেৎ ॥ 
ইতি তে কখিতং চণ্ডতকপোঁলে ! শক্তিচাীলনং । 
গোঁপনীয়ং প্রবত্রেন দিনে দিনে সমভ্যসেত ॥ 

মূলাধারপথে সাদ্ধত্রিবলয়যুক্তা ভূজগাঁকারা আক্মশক্তি পরদেবতা 
কুগুলীশক্তি নিদ্রিতা আছেন । যাঁবৎকাল দেহমধ্যে এ কুণুলী শক্তি 

প্রন্থৃপ্তা থাঁকিবেন, তাঁবৎকাঁল মানুষ পশুর সায় থাকিবে । কোঁট- 

ঘোগের অভ্যাসেও তাঁৰৎকাল মানবের জ্ঞান লাভ হইবে না। কুঞ্চিকা 

দ্বারা যেমন ছার উদঘাঁটিত হয়, তদ্রপ কুগুলিনী জাঁগ্রতা হইলেই 
ব্রঙ্দ্ধার উদঘাঁটিত হয়। নাভিদেশ বস্ত্রদধারা বেষ্টন করিয়! একটি নির্জন 
গুহে উপবেশন পূর্বক শক্তিচালনী মুদ্রার অভ্যাস করিবে । 

বিতস্তিপরিমাণ, কোমল, শুভ্র ও ক্ম্স বন্্দারা নাভিদেশ বেষ্টন 

করিতে হয়, এবং বস্ত্রথগ্ডকে কটিস্ত্রঘ্ারা সংবদ্ধ করিতে হইবে | 

সর্ববদঙ্গে ভম্ম মাঁখিয়! সিন্মীদমনে উপবেশন করিবে । ততপরে প্রাণ- 

বাসুকে নাসারন্,দ্বয় দ্বারা! আকর্ষণ ককিয়া সবলে অপানবাুর সহিত 
৮ 



৫৮ যোগতত্ব-বারিবি । 

একত্র করিবে । যতক্ষণ বাস স্তুস্সা নাড়ীর মধ্যে গমন করতঃ প্রকা- 
শিত না হয়, তাবৎ অশ্বিনীমুদ্রা দ্রারা ধীরে ধীরে গুহাদেশ আকুঞ্চিত 

করিবে । এই প্রকারে নিশ্বাস নিরোধ পূর্ববক কুস্তক দ্বারা বাদ 
নিরোধ করিলে, তুজঙ্গারুৃতি কুগুলিনী শক্তি প্রবোধিতাঁ হইয়া উর্দ- 
মার্গে সমূখিতা হয়েন, অর্থাৎ সহশ্রদলকমলে পরমাত্মীর সহিত মিলিত 

হইয়া থাঁকেন। শক্কিচাঁলিনী মুদ্রা ব্যতীত যোঁনিমুদ্রা সিদ্ধ হয় না 
কাজেই অগ্রে এই মুদ্রার অভ্যাস কন্ধিবে। 

ভড়াপী ঘৃদ্রা ।--. 

উদরং পশ্চিযোত্তানং কত্বা চ তড়াগাঁকৃতি । 

তাড়াগী সা পরা মুদ্রা জরাম্বত্যুবিনাশিনী ॥ 

পশ্চিমোত্তান আসনে উপবেশন পূর্বক উদরকে তড়াগাকতি 

করিয়। কুম্তকের অস্ুষ্ঠান করিবে,_ইহাঁই তাড়াগী মুদ্রা । 

মাওকী সুদ্র। । 

মুখং সমুখিতং কৃত্বা জিহ্বামূলং প্রচালয়েৎ 
শনৈ গ্র সেদম্ৃতস্তন্মা,কী মুদ্রিকাং বিছৃঃ £ 

কলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিত্যযৌবনম্। 
ন কেশে জায়তে পাঁকো যঃ কুর্ধ্যাক্সিত্যমাপ্ুকীম্ ॥ : 

মুখবিবর মুদ্রিত করিয়া উর্ধ দিকে তালুবিবরে জিহ্বার মূলদেশকে 
পর্িচালিত করিবে এবং বরসনাহারা ধীরে ধীরে সহন্রদলপদ্ম-বিনির্গত 

অমৃতধারা পান করিবে । ইহাই মাগ্ুকী মুত্রা। ইহার অনুষ্ঠানদ্বারা 

দেহে বলিপলিত বা কেশ পন্ধ হয় না,_চিরযৌবন লাভ হহইস্া 

থাকে । 
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শাস্তবী মুদ্রা ।-_ 
নেত্রাঞ্জনং সালোকন্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ । 

সা ভবেচ্ছাভবী মুদ্রা সর্বতত্ত্েু গোপিতা ॥ 

বেদশান্্পুরাণানি সামান্ধগণিকা ইব ॥ 

ইয়স্ত শাস্তবী মুদ্রা! গুপ্তা কুলবধূরিব ॥ 
স এব আদিনাথশ্চ স চ'নারায়ণঃ স্বয়ম্। 

স চত্রদ্ষা হ্ুিকারী যে! মুত্রাং বেত্তি শাভবীং ॥ 

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং মহেশ্বরঃ ॥ 

*শাঁভবীং যো বিজানীয়াৎ স চ ব্রদ্ধ ন চান্কথা ॥ 

ভ্রদ্বয়ের মধ্যভাগে স্থির দৃষ্টি করিয়া একাম্তমনে চিন্তাযোগে 
পরমাত্সমীকে অবলোকন করিবে । ইহাঁরই নাম শীস্তবী মুদ্রা? এই 
মুদ্রা অত্যন্ত গোপনীয়া 

বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্্রই গণপিকার গ্যাঁয় প্রকাশিত, কিন্ত 

এই শাস্তবী মুদ্রা কুলকামিনীর ন্যায় গোপনীয়া। যে সাধক এই 
শাম্ভবী মুদ্রা জ্ঞাত আছেন, তিনি আদিনাথ সদৃশ, নারায়ণ সদৃশ 

এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মার সদৃশ ॥ ইহার সাধনায় সাধক ব্রক্ষত্বরূপ হইতে 
পারেন | 

পঞ্ধধারণ মুদ্রা 1 

কথিত শাম্তবী মুদ্রা শৃখুধ পঞ্চধারণম্। 
ধারণানি সমাসাদ্য কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ 
অনেন নরদেহেন ন্বর্গেযু গমনাগমম্। 

মনোগতির্ভবেত্তশ্য খেচরত্বং ন চান্থ। ॥ 

শীস্ভবী মুদ্রা বলা! হইল, এক্ষণে পঞ্চধারণ মুদ্রার কথা বলা যাই 
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তেছে। এই পঞ্চধাঁরণ মুদ্রা সিদ্ধ হইলে মাঁনবদেহেই স্বর্পুরে গমনা- 
গমন করা যায়, এবং মনোঁগতি ও খেচরত্ব লীভ হয়। 

পঞ্চধারণ মুত্রা--পাখিবী, আভ্তসী, বায়বী, 'আগ্নেয়ী ও আকাশী। 
পৃথক্ পৃথক্ ব্ূপে এই সকল মুদ্রার অভ্যাস করিতে হয়। 

পাঁথিবীধারণা মুদ্রা 1-_ 

যত্তত্বং হরিতাঁলদেশরচিতং ভৌমং লকারান্থিতম্ 

বেদাল্রং কমলাঁসনেন সহিতং কৃত্বা হৃদি স্থায়িনম্ ॥ 
প্রাণাঁংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিন্তাশ্থিতাঁং ধারয়ে- 

দেষা স্তম্তকরী ক্ষিতিজয়ং কুর্যযাদধো ধারণা ॥ 

পাঁখিবীধারণপামুড্রী যঃ করোতি হি নিত্যশঃ | 

মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্ব সৌহপি স সিদ্ধো বিচবেডুবি ॥ 

পৃথ্থিতত্রের বর্ণ হরিতাঁলের সদৃশ, “ল” কার ইহার বীজ, আরুতি 

চতুক্ষোণ এবং ব্রহ্ম ইহাঁব্র দেবতা । যোগপ্রভাঁবে এ পৃর্থিতত্বকে হৃদয়া- 

ভ্যন্তরে সমুদিত করাইতে হইবে, এবং চিত্তের সহিত এ হৃদয়ে সংযত 

করতঃ প্রাণবাযুকে সমাঁকধণ পূর্ববক পঞ্চঘটিকাঁকাঁল পধ্যন্ত কুস্তকযোগে 

ধারণা করিবে । ইহাই পাঁথিবীধাঁরণা মুদ্রা। ইহার অপর নাম 
অবোঁধারণা মুদ্রা । ঘোঁগী ব্যক্তি এই যোগ অভ্যাস করিলে ইহার 
প্রভখবে ধরা ভস্ব করিতে পাঁরে, এবং প্রত্যহ এই সুদ্রাপ্ধ আচরণ করিলে 
সাক্ষাৎ মৃতুঞ্জয়তুল্য হয়েন। 

আন্তসীধারণ। মুদ্রা ।__ 
শঙেন্দুপ্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্বং কিলাঁলং শুভ 

ততৎপ্য,ষবকারবীজসহিতং যুক্তং সদা বিষু্না ॥ 
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প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চখটিকাঁং চিতাম্িতাং ধারয়ে- 

দেষা দুঃসহতাঁপহরণী শ্যাদাস্তসী ধারণ । 

বারিতত্বের বর্ণ শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দবত শ্বেত, “ব” কারি বীজ এবং বিধুঃ 

ইহার দেবতা । এই জলতত্রে প্রাণবায়ু সমাঁকর্ষণ পূর্বক একাগ্রচিত্তে 
পঞ্চ ঘটিকাকাল পধ্যন্ত কুস্তক করিয়া ধারণা করিতে হইবে |! ইহাঁকেই 

আস্তসী মুদ্রা বলে”_ইহার অনুষ্ঠানে মানবের ছুঃসহ তাপ বিদরিত 

হয়। 

যে সাধক আন্তসী মুদ্রী অবগত আছেন, ভীষণ গভীর জলমধ্যে 

পতিত হইলেও তাহার মৃত্যু হয় না। ইহা যত্বে গোপনে রাখিবে । 
প্রকাঁশ হইলে সিদ্ধিহানি হব্স । শাস্ত্র বলেন £-- 

আম্তসীং পরমাঁং মুত্রাং যো জানাঁতি চ যোগবিৎ। 

জলে চ গভীরে ঘোরে মরণং তশ্ত নো ভবেৎ্॥ 

ইয়ন্ধ পরমা মুদ্রা গোপনীকা প্রযত্বতঃ | 
প্রকাশাঁৎ সিদ্ধিহানিঃ স্তাৎ সত্যং বচ্গি চ তত্তুতঃ ॥ 

আগগ্নেয়ীধারণা মদ্র! ।__ 
ষন্নীভিস্থিতমিন্্রগোঁপসদূৃশং বীজং ত্রিকোঁণান্থিতং, 
তত্বং তেজে মিয়ং প্রদীপ্তমরুণং রুদ্রেণ ষৎ সিদ্ধিদম্। 

প্রাণাঁংন্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্বিভাঁং ধারয়ে- 

দেষা কাঁলগভীরভীতিহরণী বেশ্বানরী ধারণ] ॥ 

প্রদীপ্তে জলিতে বহে যদি পততি সাঁধকঃ । 
এতনু্রাপ্রসাদেন স জীবতি ন মৃত্যুভাক্ ॥ 

অগ্নিতত্বের স্থান নাভি, ইহার বর্ণ ইন্দ্রগোঁপকীট তুল্য রক্ত,_- 
"ল”” কার বীজ, আকার ভ্রিকোণ এবং ইহার দেবতা রুদ্র। এই তত্ব 

তেজঃপুঞ্শশালী, দীপ্তিমান্ ও সিদ্ধিদায়কণ এই অগ্নিতত্তে একাঁগচির্তে 
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পঞ্চঘটিকা কাল পর্যন্ত কুস্তকযোগে প্রাধবায়ুধারণ করিবে । ইহাই 
আগ্মেয়ীধারণা মুদ্রা । এই মুদ্রার বলে সাধক অগ্নিজয় করিতে পারে, 
অর্থাৎ প্রজ্লিত অব্রিষধ্যে নিপতিত হইলেও এই মুত্বাঁবস্ধনে জীবিত 
থাকিতে পারেন । 

বায়বীথারণা মুস্ত্রা ।-- 
যন্তিশ্রাঞজনপুজসন্সিভমিদং ধৃত্রাবভাঁসং পরং 
তত্বং সত্বময়ং যকারসহিতং যক্রেশ্বরো দেবতা । 
প্রাণাংস্তত্র বিনীম্ম পঞ্চঘটিকাঁং চিত্তাখিতাং ধারয়ে- 

দেষা খে গমনং করোতি যমিনাং শ্যাছায়বী ধচরণা ॥ 

ইয়ন্ পরমা মুদ্রা জরাম্মত্যুবিনাশিনী | 
বাছুনা অ্রিয়তে নাঁপি থে চ গতিপ্রদাস়িনী ॥ 

শঠায় ভক্তিহীনায় ন দেয়া যন্ত্য কম্তয চিৎ। 

দত্তে চ সিন্ধিহানিঃ শ্যাৎ সত্যং বচ্তি চ চণ্ড তে॥ 

বাঙ্কৃতত্বের বর্ণ মদ্ছিত অঞ্জন ও ধৃঘ্রের সদৃশ কষ্ণবর্ণ, প্য” কার ইহার 
বীজ এবং দেবতা ঈশ্বর । এই তত্ব সব্বগুণাত্রক। এই বামুতস্তবে 
একচিত্তে কুস্তকদ্ধারা প্রাণবাযু আকর্ষণ পূর্বক পঞ্চঘটিকাকাল ধারণা 
করিলেই বায়বীধারণা মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা ধারণাপ্রভাবে সাধক নভো- 
অগুডলে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া! থাকেন । 

এই শ্রেষ্ঠ মুদ্রা এবং জরাম্বত্যুবিনাশিনী | এই মুদ্রা সিদ্ধ'হইলে 
বায়ুদ্ধারা মৃত্যু হয় না, এবং শৃন্টে বিচরপ-ক্ষমতা| হয় | শঠ এবং ভক্তি- 
শৃন্ত ব্যক্তিকে কখনই এই মুদ্রা শিখাইবে না । 

আকাশীধারণা মুদ্র। ।--- 
ধৎ সিদ্ধো বরশুদ্ধবারিসদৃশং ব্যোমং পরং ভাসিতং, 
তত্বং দেবসদ্দাশিবেন সহিতং বীজং হকারাস্থিতং । 
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প্রাণাংস্তজ্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিত্তান্থিতাঁং ধাঁরয়ে- 
দেষা মোক্ষকবাটভেদনকরী কৃর্য্যান্ভোধারণা ॥ 

আকাশীর্ধারপামুদ্রীং যো বেত্তি সচ যোগবিৎ্। 
ন মৃতুযজ য়তে তশ্ত প্রলক্ষে নাবসীদতি ॥ 

আকাশতত্বের বর্ণ বিশুদ্ধ সমূদ্র বারির ম্যায়” _ইহার দেবতা জদা- 
শিব, এবং ইহার বীজ “হ” কার। এই আঁকাঁশতত্বকে যোঁগপ্রভাবে 
উদ্দিত করিয়া! একাগ্রমনে প্রাঁণবাযু সমাঁকর্ষণ পূর্বক পঞ্চঘটিকাঁকাল 
কুম্তকযোগে ধারণ করিবে । ইহাকে আকাশী ধারণা মুদ্রা বলে । ইহার 
সাধনে দেকন্বলাভ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 

আঁকাশীধারণ] মৃদ্রা যিনি অবগত আছেন, তিনি পরম যোগী, এবং 

তাহার মৃত্যুতয় থাকে নঃ অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাম্বত্যুলাভে সক্ষম হয়েন। 

অশ্বিনী মুদ্রা ।__ 
আকুঞ্চয়েদ্গুদদ্বারং প্রকাশয়েত পুনঃপুনহ ॥ 

সা ভবেদশ্বিনী মুদ্রা শক্তিপ্রবোধনকারিণী ॥ 
অশ্বিনী পরম! মুদ্রা গুহারোগবিনাশিনী । 

বলপুইিকরী চৰ অকালমবণং হরেৎ ॥ 

মুহুমুণহ: গুহাদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলেই অশ্ষিনীমুদ্রা হয় 

এই মুদ্রা শক্তিপ্রবোধনকারিণী বলিয়া! কথিত । 
ইহা অেষ্ঠ মুদ্রা”ইহার অভ্যাসে গুহ্ব-নোগ ধ্বংস হয়, এবং বল ও 

পুষ্টি ল্চভ হইয়া থাকে । 

পাশিনী মুদ্রা 1 
ক$পৃষ্ঠে ক্ষিপেৎ পাঁদৌ। পাশবদ্দঢবন্ধনম্ । 
সা! এব পাশিনী মুদ্রা শক্তিপ্রবৌধকারিণী ॥ 



৬৪ যোগতত্ব-বারিধি। 
(পা পাপ িশিসপ্পী পাপ পপাপা নালিশ শাশিপিপশীশশী শি তি 7 ০ স্পা শশী পপ তি তিতি পপ শিসপ পিপাসা পাপ 

পাঁশিনী মহতী মুত্রা বলপু্টিবিধারিনী । 

সাধনীয়া প্রযত্রেন সাধকৈঃ সিদ্ধিকাজ্কষিভিঃ ॥ 

কের দিক্ দিয়া__চরণদ্ধয় পৃষ্ঠের উপর দিবে, এবং দৃঢ়রূপে বন্ধন 

করিবে । এইরূপ করিলেই পাঁশিনী মুদ্রা হইবে । এই মুদ্রা দ্বার! 
শক্তিপ্রবোধন হয়, এবং ইহার সাধনে বলপুষ্টি লাভ হইয়া থাকে । 

কাকাযদ্রা ।-_ 

কাকচঞ্চুবদাস্তেন পিবেদ্বাযুং শনৈঃ শনৈঃ | 
ক।কীমূদ্রা ভবেদেষা সর্বরোঁগবিনাঁশিনী ॥ 

কাকী মুদ্রা পরা মুদ্রা সর্বতস্ত্রেু গোপিতা । 

অশ্তাঃ প্রসাদমাত্রেণ কাঁকবৎ নীরোগী ভবেৎ ॥ 

আপন যুখ ও ষ্ঠ কাকচঞ্চুর মত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বাছু পাঁন 

করিবে | ইহাই কাকামুদ্রা । এই মুদ্রার বলে সর্ধরোগ নিবারিত হয়। 

কাকী মুদ্র শ্রেষ্ঠা ও সর্বতন্ত্রের গোঁপনীর মুদ্রা । ইহার প্রসাদে 
কাঁকাঁবে হান নিরোগী হওয়া যার । 

মাতঙ্গিণী মুদ্রা । 
কঃ্মগ্রজলে খ্রিহা! নাসাভ্যাং জলমাহরেৎ। 

মুখানিরনয়েত পশ্চা্থ পুনবক্জে,ণ চাহরেত ॥ 
নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পশ্চাৎ্ কুর্যাদেবং পুনঃপুনহ ! 

মাঁতজিনী পরা মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥ 
বিরলে নির্জনে দেশে স্থিত্বা চৈকাগ্রমানসঃ | 

কুর্ধ্যান্মাতঙ্গিনীং মুদ্রা মাতঙ্গ ইব জায়তে ॥ 
যত্র তত্র স্থিতো যোগী সুখমত্যন্তমশ্্রতে । 

তশ্মাৎ সর্ববপ্রষত্রেন সাধয়েৎ মুদ্রিকাঁং পরাম্। 



যোগতত্ব-বারিধি। ৬৫ 
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ক পর্যন্ত মগ্ন হর, এক্দূপ জলমধ্যে দাঁড়াইয়া নাসিকারন্ধ,ছয় দ্বারা 
জল টানি লইয়া, সেন জল মুখ দিয়া বহির্গত করিয়া ফেলিবে। 
পরে পুনরায় মুখ দিয়া জল টাঁনিয়া লইয়া নাসারন্ধ,দ্র দ্বারা নিক্ষাস্ত 
করিয়া দিবে । ঘন ঘন এইরূপ করিতে হয়, ইহাই মাতজিনী মুদ্রা । 
এই মুদ্রার অভ্যাসে জরা-মরণ হইতে ত্রাণ পাওয়া বাঁয়। 

বিরলে ও নির্জন স্থানে বসিম্বা একাপ্রমনে মাতঙ্গিনী মুদ্রার 

সাধন করিতে হম্ম। এই মুদ্রার দ্বারা সাধক বহুবিধ আনন্দ উপভোগ 
করিতে সক্ষম হয়েন। 

ভুজঙ্গিনী মুদ্রা ।__ 
বক্ত,ং কিঞ্চিৎ স্প্রসাধ্য চানিলং গলয়া শিবেহ। 

সা ভবেদ্ভুজগী মুদ্র। জরামতুযুবিনাশিনী | 

যাবচ্চ উদরে রোগমভীর্ধদি বিশেষতঃ | 

তৎ সর্বং নীশয়েদাশু যজ্র মুদ্রা ভূজন্গিনী 

মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া গলদেশ দ্বারা বামু পাঁন করিবে। 

ইহার নাম ভুজগী মুদ্রা । ইহাছারা জরা ও মৃত্যু বিনষ্ট হয়, বিশেষতঃ 
অজীর্ণতাদি উদররোগ সমন্তই শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, মুদ্রা ছ্বারা শরীরের স্থিবতা প্রাপ্ত হয়। 
শরীরের চঞ্চলতা বিদ্যমান থাকিলে, মনও চঞ্চল হয়, মন চঞ্চল হইলে 
কাজেই উপাশ্য দেবের ধ্যানি ও সমাধির বিদ্ ঘটিস়্া থ|কে। 

এস্থতে বলা কর্তব্য যে, ক্রমিক অভ্যাসের হ্বারাই শোঁগাঙ্গ সমুদয়ের 
সাধন করিতে হয় । মুদ্রা অভ্যাস কালীন সমধিক সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে, হয়, এবং ধীরে ধীরে ক্রমগুলির শিক্ষা কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে হয় ( 

সপ পিপি পিতা 



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

প্রত্যাহার | 

শিধা। এক্ষণে হঠষোগের প্রত্যাহার কিরূপে অত্যাস করিতে 

হয়ঃ তাহা বলুন ? 

গুরু | হঠশাস্্ব বলেন, 

অথাঁতঃ সংপ্রবক্ষযামি প্রতাহারমহ্ছ ত্তমম্। 

যশ্য বিজ্ঞানমাজ্রেণ কামাপিরিপুনীশনম্ | 

ততম্ততে। নিয়মোতদাত্বন্সেব বশং নয়েৎ ॥ 

পুরক্কারং তিরস্কারং স্শ্রাব্যং ভাবমায়কং | 

মনস্তম্মান্লির়ম্যেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ 

স্্গন্ধৌ বাপি ছুঙ্গে শ্বাণেষু জাঁয়তে মনঃ | 

তন্মাৎ প্রভ্যাহরেদেতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ ॥ 

মধুরাক্রকতিক্তাদিরসগাদি যদ মন । 

তম্মাৎ প্রত্যাহবেদেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ 

প্রত্যাহার সাধনের কখা বলা যাইতেছে । ইহা সাধন করিয়া কামাদি 

বড়বিপু দমন করা যাঁয়। মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া শ্বর- 
পাবস্থায় রাখার নাম প্রত্যাহার । কি পুরস্কার, কি তিরস্কার, কি 
ম্শ্রাবা, কি অশ্রাব্য, সর্ববিষয় হইতে “এতত্প্রভাবে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ 
'করিয়। স্বরূপাবস্থার রাখিবে। সুগন্ধ বা ছুগন্ধ যাহাঁতেই মন ধবিত 

হউক, প্রত্যাহার-প্রভাবে তাহাকে ম্বরূপাবস্থায় পাধিবে। মধুর, অস্্ 

তিক্ত বা কষায় যে কৌন রসেই মন ধাবিত হউক, ইহার প্রভাবে 

সদ্ধিষন্স হইতে মনকে বশে আনয়ন করিয়া স্বরূপাবস্থায় রাখিবে | 



যোগতত্ব-বারিধি। ৬৭ 

শীল্সমতে ইহাঁকেই প্রত্যাহার বলে । 

শিষ্য । কেবল কি “রাখিতে হইবে” এইরূপ চিস্তান্বারাই অভ্যাস 

করিতে হয়, না যোগশা্িমতে অন্য কোন ক্রিয়া আছে? 
গুরু । প্রত্যহ এ্ররূপ চিন্তা দ্বারাও মন বিষয় হইতে স্বরূপাবস্থায় 

আসে । তুনি যদি প্রত্যহ ভাব যে, আমি আর সন্দেশ থাইব না, 

--সন্দেশ খাওয়া ভাল নহে, তোমার মন সন্দেশ হইতে ফিরিয়া 

আসিবে । কিন্ত হঠযোগ-শান্দে উহার কোন উতৎকৃইতম ক্তরিক্সাত্র 

উপদেশও আছে , এবং হঠযোগিগণ তৎপস্থা অবলম্বন করিয্বা! সিদ্ধ 
হইয়া থাকেন্ড। 

শিষ্য । (সই ক্রিয়োপদেশটি বলুন ? 

গুরু । হঠশাস্থে কথিত হইছে, 

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ | 

বলাদাহরণং তেষাঁং প্রত্যাহীরঃ স উচ্যতে ॥ 

“ইন্দ্রিয়-নিকর স্বভাবতই বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহাদিগকে সবলে 
ভাহা হইতে নিবৃত্ত করাঁকে প্রত্যাহাঁর বলা যায় ।” 

যদ্যৎ পশ্যসি তত সর্বং পশ্বেদাত্সানমাত্মনি | 

প্রত্যাহারঃ স চ প্রেক্তো যোঁগবিষ্ভিশ্মহাত্মভিং ॥ 

"বাহিরে যাহা কিছু দর্শন করিতেছ, তাহাদিগকে শরীরের অভ্য- 
স্তরে দর্শন করাকে যোগবিৎ পণ্ডিতগণ প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন।” 

কশ্মাণি যানি নিত্যাঁনি বিহিতানি শরীরিণাং। 
তেধামাত্মন্যনুষ্ঠটীনং মনসা যন্বহিখিনা ॥ 

“আমাদের যে সকল ক্রিয়া নিত্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, 
বাহানুষ্ঠান তাঁগ করতঃ সন্ধ্যোপাসনাদি সেই সেই ক্রিয়ার দেহমধেয 
মনে মনে অনুষ্ঠান করাকে প্রত্যাহার বলে! ' 



৬৮ যোগতত্ব-বারিধি। 

প্রত্যাহারো ভবেৎ সোঁৎুপি যোঁগসাধনমুত্তমহ্ । 

প্রত্যাহারে প্রশস্তং যত সেবিতং মোগিভিও সদা ॥ 

“প্রত্যাভার যোগের পরমোপাঁয় বলিয়া নী্দিই । প্রত্যাহার এক 

প্রকার বহে -তনধ্ো যেটি জর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, মোগিগণ তাহারই 
অভ্যাস করেন 1” 

শিষ্য । সেই প্রশস্ত উপায়টিই আঁমি শুনিতে চাতিতেছি। 

গুরু । এই মাত্র প্রতাহাঁরের যে উপাঁরটি বলা হইল, শিক্ষাথী 

পক্ষে সেটি আতি সহজোপায়। 

শিষ্য । কোন্ উপায়টি ? ! 

গুরু । আমাদের নিতা ক্রিয়া গুলি__-যথা,_ সন্ধোঁপাসনা ইত্যাদি । 

সেই সকল ক্রিয়াগুলি আঁপন দেহমধো মনে মনে অনুষ্টান করা । 

শিষা। ইহাতে কি হয়ঃ 

গুরু | প্রত্যাহার দ্বারা কি হয়, মনে আছে কি” 

শিষ্য । আছে,_আঁপনি বলিয়াছেন, মনের ধ্য্য হয়। 

শুরু । অর্থাৎ বিষয়-বিকারে চঞ্চল মনের স্থিরতা হয় । মনে মনে 

সন্ধ্োৌপাসনাঁদির অন্তষ্ঠীন করিতে করিতে চিত্ত বাহিরে বিচরণ করিতে 

পারে না অধিকন্ধ স্বূপাবস্থীয় আগমন করে । 

শিষা । অপর উপায়টি বলুন । 

শ্ডরু | পূর্বেই বলিয়াছি, প্রত্যাহার একপ্রকার নহে». যোগি- 

গণের মতে তাহার যধ্যে যে উপায়টি সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তাহাই এক্ষণে 
তোমীকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ্ 

অগ্টাদশস্তর যদ্বায়োশ্বশ্মস্থানেষু ধারণম্॥ 

স্থানাৎ স্থানাৎ সমাকুষ্য প্রত্যাহারো নিগদ্যাতে ॥ 

এক মর্মস্থল হইতে অন্ত মশ্বস্থলে আকর্ষণ পূর্বাক ত্রমে এক 



যোগভত্ববারিধি | ৬৯ 

একটি করিয়া অষ্টাদশ মর্স্থানে প্রাণবায়ুর ধারণ-ক্রিয়াকে প্রত্যা- 

হার বলে। 

অশ্বিনৌঞ্তু যথা ব্রতাং গার্শি দেবভিষপ্বরো । 
মন্মস্বান।নি সিদ্ধযর্থৎ শরীরে যোগমোক্য়োঃ ॥ 

দেবতাদিগের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্ধর যোগ ও মুক্তির সাধন- 

হেতু শরীরমধ্যে যে স্থানে যে মন্ম আছে, তাহা যথাযথ কীর্তন করিয়! 
গিয়াছেন। 

পাঁদান্তৃষ্ঠৌ চ গুল্ফৌ। চ জঙ্বামধ্যে তথৈব চ। 
৬ চিত্যোমূলে চ জান্বেশ্চ মধ্যে চোরুদ্বয়স্ চ। 

পায়ুমূলং তথা পশ্চাৎ দেহমধ্যঞ্চ মেঢ,কং ॥ 

নাঁভিশ্চ হৃদয়ং গার্গি কঠকৃপন্তটৈব চ। 

তালুমূলঞ্চ নাসাঁয়া মূলং চাক্ষোৌশ্চ মগডলে ॥ 

ভ্রবোম ধ্যং ললাটঞ্চ মুদ্ধা চ মুনিপুঙ্গব । 

মন্স্থানীনি চৈতাঁনি মানং তেষাং পৃথক্ শৃণু॥ 
. পাঁদান্তুষ্ঠ, গুল্ফ, জজ্ঘার মধ্যস্থান, চিতিমূল, জানুদ্ধ়, উরুযুগলের 

মধ্যস্থল, গুহামূল, দেহমধ্য, লিঙ্গ, নাঁভি, হৃদয়ঃ ক্কৃপ, তালুমূল, নাঁসা- 

মূল, নেত্রদ্বয়ের মণ্ডল, ভ্রদ্ধয়ের মধ্যদেশ, লঙ্গাট, মৃদ্ধা এই সকলকে 
মন্দস্থান বলে। 

পাদাঙ্ুষ্টাচ্চ গুল্ফং হি সাদ্ধাঙ্গুলচতুষ্টয়ং । 
গুল্ফাজ্জজ্ঘস্ত মধ্যন্ত বিজ্ঞেয়ং তদ্দশী জুলং ॥ 
জজ্বামধ্যাঁৎ চিতে্মুলং যৎ তদেকাদশাঙ্গুলং । 

চিতিমূলাদ্বরারোহে জানুং শ্যাঁদজুলহ্বয়ং ॥ 
জান্বোনবাঙ্থুলং প্রাহুরূরুমধ্যং মুনীশ্বরাঁঃ । 
উরুমধাৎ তথা গার্গি পাঁযুমূলং "দশাঙ্গুলং ॥ 



৭৩ যোগত্ত্ব-বারিধি। 

দেহমধ্যং তথা পায়োমূলাৎ সাদ্ধাস্তুলদ্বয়ং 

দেহমধ্যাৎ তথা মেঢ,ং তছৎ সাপ্ধান্ুলছয়ং ॥ 

মেডান্নাভিশ্চ বিজ্ঞেরো গার্গি সাদ্ধদশীঙগুলং | 
চতুর্দশাঙ্থলং নাভেম্ব ন্মধ্যঞ্চ বরাননে ॥ 
ষড়ঙ্ুলঞ্চ হন্মধ্যাৎ কঠকুপং তথৈব চ। 

কণ্তকপাচ্চ জিহ্বায়! মৃলং শ্তাচ্চতুরঙুলং | 
নাসামূলং তু জিহ্বায়া মূলাৎ তু চতুরঙ্কুলং। 
নেত্রস্থানধ্চ। তন্ম লাদপ্ধাঙ্থুলমিতীধ্যতে ॥ 

তন্মাদ্াস্থলং বিদ্ধি ক্রবোরস্তরমাত্মনঃ। 
ললাটাখ্যং ক্রবোশ্ধ্যাদুর্ধং শ্যাঁদস্কুলিত্রয়ং | 

ললাটাৎ বোমসংজ্জাস্ত অঙ্গুলিত্রয়মেব তু ॥ 

পাদাঙ্ুষ্ঠ হইতে গুল্ফ সাড়ে চারি অঙ্গুলি, গুল্ফ হইতে জজ্ঘার 
মধ্যস্থান দশ অঙ্গুলি, জঙ্ঘার মধ্যভাগ হইতে চিতিমূল একাদশ অঙ্গুলি, 
চিতিমূল হইতে জানু ছুই অঙ্গুলি, জাঙ্গ হইতে উরুর মধ্স্থান নয় 
অঙ্গুলি, উরুর মধ্যভাগ হইতে গুহোর মূলদেশ দশ অঙ্গুলি, গুহামূল হইতে 
দেহের মধ্যদেশ আড়াই অঙ্গুলি, দেহমধ্য হইতে লিঙ্গ আড়াই অঙ্গুলি, 
নাভি হইতে হৃদয়ের মধাস্থান চতুর্দশ অঙ্গুলি, হৃদয়ের মধ্যস্থল হইতে 
কঠকুপ ছয় অঙ্গুলি, কণ্তকুপ হইতে জিহ্বামূল চারি অঙ্গুলি, জিহ্বামূল 

হইতে নাসাধূল চারি অঙ্ুলি, নাসামূল হইতে চক্ষৃস্থান অদ্ধী 'ঙ্গুলি 
এবং চক্ষুস্থান হইতে জযুগলের মধ্যবর্তী স্থান অর্ধ অঙ্গুলি মাত্র অহ্রে 
সংস্থিত। ললাট নাঁমক স্থান ভ্রদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে উদ্ধদিকে তিন 

অঙ্গুলি এবং ললাট হইতে ব্যোম নামক স্থান অঙ্গুলিজ্রয় দূরে অবস্থিত । 

হানেঘেতেষু মনসা বায়ুমারোপ্য ধারয়েৎ। 

স্কানাৎ স্বানাৎ সমাকুষ্ট প্রত্যাহারং প্রকুর্বাভঃ ॥ 
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এই সকল মণ্বস্থানে প্রাণবাধ়কে মনের সহিত আরোপিত করিয়া 
ধারণ করিবে । এইবুপে এক স্থল হইতে অন্যত্র প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ 

পূর্বক প্রত্যাহার সাধন করিবে ॥ 

শিষ্য । কি প্রকারে এ সকল স্থানে প্রাণবায়ুকে লওয়া যায়? 
গুরু । কেন, পুর্ববেইত বলা হইল, এ সকল মশ্বস্থানে প্রাণবাঁয়ুকে 

মনের সহিত আরোপিত করিবে । মনকে প্রাণবাঘুর উপবে হির 

করিবে, অর্থাৎ অভ্যাসদ্বারা অন্যত্র হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া 
প্রাণবাযুর উপরে লইবে, তারপরে দৃঢতাঁর সহিত মনে করিবে, প্রাণ- 
বাছুর সহিষ্ত মন অমুক স্থানে চলিল,_-এবং তথায় রহিল । এইরূপ 

করিতে করিতে অভ্যাসবলে প্রাণবাছু ঈপ্দিত স্থানে যাইবে, এবং 
অবস্থান করিবে; কিন্ত তখনও মনকে তাহার সহিত লইতে হইবে। 

শান্স এতৎসন্বক্কষে আরও যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাঁও শ্রবণ 

কর। 

. শ্ান্স বলেন, 

সম্পূর্ণকুস্তবন্ধায়ুং অঙ্গুষ্ঠান্ম ক্রি, মধ্যতঃ | 
্ং 

ধানয়ল্রনিলং বুদ্ধ্যা প্রাণায়ামঃ প্রচোদিতই & 

ব্যোমরন্ধৎ সমাকষ্য ললাটে ধারয়েৎ পুনঃ । 

ললাটাহাযুমারুষ্য ক্রকোম ধ্যে নিবোধয়েৎ ॥ 

ভ্রবোমধাাত্ব জিহবাম্সা মুলে প্রাণং নিরোধয়েৎ 

জিহ্বামলাৎ সম]ুুব্য কমলে নিরোধয়েত ॥ 

কঠমূলাত্ব, হৃন্্ধ্যে হৃদয়ান্গীভিমধ্যমে । 
নাভিমধ্যাৎ পুনমে ছে, মেড।াতু, দেহমধ্যমে ॥ 
দেহমধ্যাদ্গুদে গার্সি শুদাদেবোকরুমূলকে । 
ভরুমূলাৎ তয়োম ধ্যে তন্মাউ্জান্বোলিরোধয়েৎ ॥ 



৭২ যোগতত্র-বারিধি । 

চিতিমূলে চ তং তম্মীজ্জজ্বয়োমধ্যমে তথা । 
জজ্বামধ্যাৎ সমাকৃষ্য গুল্ফমূলে নিরোধয়েৎ॥ 

গুল্ফাদনুষ্ঠরোরগাগি পাদয়োস্তনিরোধয়েৎ। 
স্বানাত স্থানাৎ্ সমাঁকষ্য যস্তেবং ধারয়েৎ স্ধীঃ ॥ 

সর্ধবপাঁপবিশুদ্ধাত্মা জীবেদাঁচন্্রতারকং। 

এতত্ত যোৌগসিদ্যর্৫থমগন্ত্যেনীপি কীন্তিতং | 

প্রতাীহারেষু সর্বেষু প্রশল্তমিতি যোৌগিভিঃ ॥ 

অন্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের উদ্দেশ পর্য্যন্ত সর্বদেহে বারিপূর্ণ কলসের 
স্কায় প্রাণবায়ুকে বুক্ধিপূর্বক ধাঁরণকে প্রাণীয়াম কহে। এইরূপ 

প্রাণীয়াম করিয়া পরে ব্যোমরন্ধ, (ক্রহ্গরন্ধ, ) হইতে ক্রমে ক্রমে এ 
বাস্থুকে সমাকর্ষণ পূর্বক ললাঁটে ধাঁরণ করিবে । ললাট হইতে 
পুনরায় তাহাকে আকর্ষণ পূর্বক আ্যুগলের মধ্যস্থলে নিরুদ্ধ করিবে । 

ভ্রয্গলের মধাস্থল হইতে আকর্ষণ পূর্বক উহাকে রসনামূলে নিরুত্ধ 

করিবে । জিহ্বাঁমূল হইতে সমাকর্ষণ পূর্বক কঠমুলে নিরুদ্ধ করিবে । 

ক্টমূল হইতে আকর্ষণ পূর্বক হৃদয়ের মধ্যস্থলে, হৃদয়ের মধ্যস্থল হইতে 

নাভির মধ্যভাগে, নাভিমধ্য হইতে আবার লিঙ্গে, লিঙ্গ হইতে 

শরীরমধো, শরীরমধ্য হইতে গুহো, গুহা হইতে উরুমূলে, উরুমূল 
হইতে উরুযুগলের মধ্যভাগে এবং তথা হইতে জানুযুগলে ধারণ 

করিবে? পুরর্বার জানু হইতে চিত্তিমূলে, চিতিমূল হইতে শজ্ঘাঁর 
মধ্যভাগে এবং জজ্বার মধ্যস্থল হইতে আকর্ষণ পূর্বক গুল্ফমূলে 

নিরুদ্ধ করিবে । গুল্ফমূল হইতে বায়ুকে সমাকর্ষণ পূর্ব্বক চরণাষ্ঠে 
[নিরুদ্ধ করিতে হম্স। এইবূপে এক স্থান হইতে ত্রমে অন্ধ স্থানে 

আকর্ষণ পূর্বক যে সুবুদ্ধি ব্যক্তি বাযুকে ধারণ করিতে পারেন, তিনি 
সর্বপাপ হইতে মুক্ত ও দীর্ঘজীবী হয়েন। প্রত্যাহার সাধনের ইস্থাই, 
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প্রশস্তোপাঁয়_ভগবান্ অগন্ত্যও ইহাঁকে সর্বপ্রধান উপায় বলিম্বা 

ব্যক্ত করিয়াছেন । 

শিষ্য । আমীর বোধ হয়, পৃর্কেবে বাহা বলিয়াছেন, তাহা অভ্যা- 

সের প্রথমাবস্থা এবং এখন যাহা বলিলেন, তাহ দ্বিতীয্াবস্থার ক্রিস ? 

তরু | হা, অতঃপর যাহা করিতে হয়ঃ তাহাঁও শোন । 

নাঁড়ীভ্যাং বায়ুমাপৃত্য কুগুল্যাঁঃ পার্খয়োঃ ক্ষিপেৎ। 

ধাঁরয়েদ্যুগপৎ সোঁৎপি ভবরোগীদবিমুচ্যতে ॥ 

নাঁড়ীযুগল € ইড়া ও পিঙ্গলা ) দ্বার! বায়ু আকর্ষণ পূর্বক উদরদেশ 

পূর্ণ করিয়া এঞ্বাযুকে কুগুলীর ছুই পার্থখে নিক্ষেপ করিবে । ইডাকে 
দক্ষিণে এবং পিঙ্গলাকে বামপার্খে আরোপিত করিয়া যুগপৎ ছুইস্থলেই 

নিরুদ্ধ করিতে হইবে । 

পূর্বববদ্বায়ুমীরোপ্য হৃদয়ে ব্যোগ্গি ধারয়েখ। 

সোহপি যাতি বরারোহে ! পরমাত্মপদং নরঃ ॥ 

ব্যাঁধয়ঃ কিং পুনন্তশ্ত বাহাভান্তরবন্তিনঃ | 

নাসাভ্যাং বায়ুমারোপ্য পুরস্ষিত্বাদরস্থিতম্ ॥ 

ক্রবোমষধ্যে দৃূশোঃ পশ্চাৎ সমারোপ্য-সমাহিতঃ | 

ধারে ক্ষণমাত্রং যঃ সোহপি যাঁতি পরং পদম্ ॥ 
কিং পুনবহুনোক্তেন নিত্যকম্ম সমাঁচরন্। 

*আজ্ঞনঃ প্রাণমারোপ্য ভ্রবোমধ্যাৎ সুযুক্সয়া । 

যাবম্মনোলয়স্তম্মিন তাবুৎ সংবমনং কুরু ॥ 

পূর্বকিত প্রক্রিয়া দ্বার যিনি প্রাণবাস্ুকে হৃদন্ষের মধ্যে আকাশ, 

নামক স্থলে ধারণ করেন, তাহার পর্মপদ লাভ হয়, তাহার অন্তরে 

বাহিরে, কোন পীড়া থাকে নাঁ। িনি লাসাদয়ের বারা যাদু আকর্ষণ 

পূর্ব্বক উদ্ব পূর্ণ করিনা এ বাঘুকে চক্ষুদ্য্নের পশ্চাদ্ভাঁগে জব্বর মধ্য- 
১০ ৬ 
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ভাঁগে ক্ষণমান্ধও একাগ্রচিত্তে ধারণ করিতে সমর্থ হন, তাহার পরমপদ 

লাভ হয়। অধিক কি, নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান পৃর্ব্বক ্ যুক্পা নাঁড়ীর দ্বারা 

বাষু আকর্ষণ করিয়া যাব্ৎ চিত্ত সম্যক্রূপে লয়প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ 

উহাকে ভ্রযুগলের মধ্যে ধারণ করিতে হইবে । 

এইরূপে প্রত্যাহার অভ্যাস ও সীধনা করিতে হয়। 

সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 
১১ 

প্রাণায়াম | 

শিষ্য । এক্ষণে প্রাণায়াম সাধনের প্রক্মোজন। উপায় ও ক্রমগ্চলি 

ৰলিক্বা বাধিত করুন । 

গুরু । প্রীণীয়াম সাধনের প্রয়োজন এই জন্ত যে, দেহস্থ বাঁদু 

সকল আক্ভীভূত ও সুষুক্সামার্গ পরিক্ষার হয়, এবং আরও বিবিধ কার্য 

সম্পাদিত হইয়া থাকে । যথা 

চলে বাঁতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবে । 

যোগী স্থাুত্বমাপ্পোতি ততো বাযুং নিরৌধরেৎ। 

দৈহিক বায়ু চঞ্চল খাকিলে চিত্তও তঞ্চল হয়, এবং এ প্রাণবাছু 

নিশ্চল হইলে চিত্ও স্থিরীতৃত হইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে পারা 

বায় যে, শারীরিক বাঁু নিশ্চল, হইলে যোৌগিগশ প্ৰীণুর চ্যায় নিশ্চল 

"হইতে পারে | কাজেই যোগীভ্যাসে ইচ্ছক হইলে, ৰাযু নিরোধের 

বাধ্য প্রাণাক়াধ করিতেই হইবে । 

| ধাবছাঘুঃ শ্থিতো। দেছে তাবজ্জীবনযুচ্যুতে | 

যরণং তশ্ত নিকষ স্তিত্ততো বাধুং নিরোধয়েৎ॥ 
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দেহমধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাঁণবাু বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ জীবের 

জীবন বলিয়া জাঙ্গী যায়। কেন না, দেহ ও প্রাণ এই উভয়ের 

সংযোগই জীবন পদার্ধ। আর দেহ হইতে যে বাছুর নিষ্কাস্তি, অর্থাৎ 
দেহ ও প্রাণবায়ুর বিয়োগ, তাহাকে মরণ বলা বায় । অতএব বাস, 

ধারণ করা কর্তব্য । 

শিষ্য । এখন প্রাপায়াম সাধনের উপায় ও ভ্রম বলুন । 

শুরু । বলিতেছি, শোঁন । শাস্ত্র বলেন, 

অথাঁতঃ সংপ্রক্ষ্যামি প্রাণায়ামহ্য ঘদ্িধিম্। 

ফ্ন্ত সাধনমীত্রেণ দেবতৃল্যো ভবেন্নরঃ ॥ 

'আদৌ.স্বানং তথ! কাঁলং মিতাহারং তথা পরম্। 
নাঁড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাঁৎ প্রাণায়ামঞ্চ সাঁধয়েৎ ॥ 

প্রাণীয়াম সাধনে মাঁনব দেবতুল্য হয়। প্রীণায়াম সাধন করিতে 

হইলে এই চারিটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়, প্রথমে স্থান ও কাল 
নির্বাচন, পরে পরিমিত ভোজন অভ্যাঁস, ও ততপরে নাঁড়ীশুন্ধি করণ। 

এই চাঁরিটি বিষয়ে অভ্যস্ত হইলে অবশেষে প্রাণায়াম অভ্যাস 

করিবে । 

৯৯ শি স্পা পিপিপি 

অগ্ুষ পত্রিচ্ছেদ | 
-্প্প 

স্থান ও কাঁল। 

শিষ্য। স্থান ও কাল সন্ধদ্ধে যে নিয়ষের কথ! বলিতেছ্িলেন, 

তাহা বিশদ করিয়া বলুন | 
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গুরু । শাস্সে নির্দিষ্ট হইয়াছে, 

স্বরাজ ধাম্মিকে দেশে স্থভিক্ষে নিরুপদ্রবে ৷ 

ধহ্থঃপ্রমাঁণপধ্যন্তং শিলাগ্রিজলবঞ্জিতে 1 
একান্তে মঠিকামধ্যে স্থাতব্যং হঠযোঁগিনা ॥ 

যেখানে রাঁজা প্রজা সকলেই সুশীল, যেখানে সর্বদা ধশ্মানুষ্ঠান 

আছে, ভক্ষ্য দ্রবা ছুল্লভ নহে এবং চৌর-ব্যান্রাদির উপদ্রব নাই, 
্ুখ স্বচ্ছন্দে বহুকাল বাঁশ করা যাইতে পারে, সেই দেশের মধ্যে 

কোন এক নিজ্জন প্রদেশে ক্ষুদ্র যঠমধ্যে উপবেশন করিয়া হঠযোঁগী 

যোগসাঁধন করিবে । যে স্থান হঠযোগীর অভিপ্রেত, তাভার চতুর্দিকে 

চারিহস্ত প্রমাণ স্বীনের মধ্যে শিলা, অগ্নি ও জল থাকিবে না। 

শিষ্য । থাঁকিলে কি ভয়? 

গুরু । যোঁগবিদ্ব ঘটিতে পারে । 

শিষ্য । কিপ্রকারে? 

গুরু । শীতোষ্তজীদিতে । 

ঢ। বুঝিলীম। তারপরে অপরগুলি বলুন ? 

গুরু | শোন, 

দূরদেশে তথারণো রাজধানৌ জনাস্থিকে। 

যোগারস্তং ন কব্বীত কতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ ॥ 

দুরদেশে, বনে, রাজধানীতে ও লৌকসমীপে বা জনপদে যোগারস্ 

করিবে না,করিলে সিদ্ধি হইবে না। 

শিবা । না হইবার কারণ? 
ওর । শানে কারণ দশিত হইরাছে। যথা»- 

অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণো রক্ষিবর্িজি তম্। 
স্ 

লোক বরণে প্রকাঁশশ্চ তন্মাভীনণি বিবর্জনেি 
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দূরদেশে যোগসাঁধনে অবিশ্বাস হয়, বনে. যোগসাধনে যোগীর 

স্বয়ং সুরক্ষিত থাকিবার কোন উপাক্স থাকে না, রাজধানীতে বা 
লৌকসমাঁজে যোগ গ্রকাশ হইবার সম্ভাবন!»_ এই জন্ত এই তিন- 

প্রকার স্থানে যৌগসাধনা করিবে না। 

বাপীকৃপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যবপ্তি চ| 
নাতুযুচ্চং নাঁতিনীচঞ্চ কুটারং কীটবজ্জিতম্ । 
সম্যগ গোময়লিপ্রঞ্ কুটারন্তত্র নিশ্মিতম্। 

এবং স্থানেষু গুপ্ডরেষু প্রাণীয়ামং সমভ্যসেতৎ ॥ 

প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে কুপ, অরোবর ও দীর্থিকা নিখাত 
করিয়া রাখিবে । যে মঠ বা কুটীরটি নিশ্মিত হইবে, তাহা অতি উচ্চ 

বা অতি নীচ হইবে না,_-কীটাদিবিহীন ও গোমক়লিপ্ত হইবে। 

এইরূপ নির্জন স্থলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে | 

শিষ্য | কৃপ, সরোবর ও দীর্থিকা_ তিন প্রকারই খনন করাইতে 

হইবে? 
গুরু । তা কেন,_বিত্তচিসারে তিনের যে একটি জলাশয় তন্ুধ্যে 

খনন করাইবে। 

শিষ্য। আর যদি সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থানমধ্যে জলাশয় পাওয়া 

যায়।, 

গুরু । উত্তম) আর খনন করাইতে হয় লা । 

শিষ্য । মঠ বা কুটারের কথা খাহা বলিলেন, তাহা কি প্রকার 

হইবে? সে সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ কৌন নিয়ম আছে কি? 
১গুরু । হা, আছে। 

শিষ্য। তাহা বলুন ? 
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খ্ডকু | শান্স বলেন, 

অল্পদ্বারযরন্ধ গর্ভবিবরং নাত্যুচ্চনীচাকতষ্ 

সম্যগ গোময়মাজ্দ্লিগ্তমঘলং নিঃশেষজগুজ.বিতম্ ৃ 

বাহ মণ্ডপবেদিকৃপরুচিরং প্রাকারসংবেহিতম্ 
প্রোক্তিং যোগমঠন্ লক্ষণমিদং সিদ্ধেহঠাভ্যাসিভিঃ ॥ 

গবাক্ষবিহীন অল্লদ্বারবিশিষ্ট অভি উচ্চ ৰা অতি নীচ নহে এক্প 

মঠবা কুঈীর নিশ্বাণ করিবে । তাহাঁর আক্তনও অল্প হইবে। 

মঠমধ্যে মেঝ্যেয় গোময় লিগ্ত হইবে এবং সেখানে যেন মৃবিকাদি 
জন্তর অবস্থান হইতে না পারে। মঠের বাহাদেশে মপ ও কৃপা 
এবং চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত হইবে । 

শিষ্য । মঠ বা কুটীরের মধ্যে কি প্রকার ভাবে সাঁজাইতে হয়, 

তাহা বলুন । 
গুরু । সে সম্বন্ধে শাস্ত্রোপঙ্গেশ এইক্ূপ»_ 

মন্দিরং রম্যবিন্যাঁসং মনৌজ্ঞং গন্ধবাঁসিতম্ 

ধূপামোদাদিন্থরভি কুস্থমোত্করমণ্ডিতম্। 

মুনিতীর্ঘথনদীবৃক্ষ-পদ্মিনীশৈলশোভিতম্ । 

চিত্রকম্মনিবদ্ধং চ চিত্রভেদবিচিত্রিতম্ । 

কুর্্যাদযোগগৃহং ধীমান্ সুরম্যং শুভবজ্মনা ॥ 

দৃষ্ট1 চিত্রগতাগ্ধাস্তান্মুনীন্ যাতি মন: শমম্ । 
সিদ্ধান্ দৃষ্ট1 চিত্রগতান্মতিরস্থ্যদ্যমে ভবেৎ 

মধ্যে ঘোগগুক্শ্তাথ লিখে সংসারষণ্ুলম্। 

শ্রশানং চ মহাঘোরং নরকাংশ্চ লিখে ক্ষচিৎ | 

তান দৃই1 ভীষপ্লাকারান্ সংসারে সারবজ্জিততে । 



যোপতগ্ব-বারিধি। ৯, 

অনবসাদে! ভবতি যোগী সিদ্ধাভিলাধুকঃ | 
পশ্যংশ্চ ব্যাধিতান্ জন্ক ন্মতান্মতাংস্চলদ্ত্রণান্ ॥ 

অতি মনোহর করিয়া মঠ বা কুটার নির্দ্াণ করিবে।, তাহা 
সৌরভামোদিত, ধৃপাদি হারা সুরভীকত্ব এবং কুন্গমমালার ছারাঁ 
সুসজ্জীরৃত করিয়া লইতে হইবে । এ মন্দিরের চতুষ্পার্খে তীর্থ, 
নদী, বুক্ষ, পদ্ম এবং পর্বতাঁদি দ্বারা পরিশোভিত করিবে । তাহা 

যেন নানাবিধ চিত্রকন্মদ্বারা সুচিত্রিত হয় । যোগমন্দির সর্বপ্রকারেই' 
রমণীয় হইবে, কিন্ত উহার পথ অতি গুপ্ত থাকা কর্তব্য । মনোহর 
মন্দির দর্শন «করিলে মুনিগপণের চিত্তের শান্তি হয়, এবং সিদ্ধ পুরুষের 
দর্শন করিলে তাহাঁদিগেত্র জ্ঞানোতৎপত্তি হয়, এই জন্যই যোঁগমন্দির 

স্থসজ্জিত ও মনোরম করিয়া প্রস্তত করিবে । এ যোগমন্দিরের 

মধ্যে মণ্ডল লিখিৰে এবং কোঁন কোন স্থানে ভয়ঙ্কর শ্মশান এবং 

ঘোরতর নরক চিত্রিত করিতে হইবে । এইব্ূপ করিলে সাধারণ 

সাধারণ জন্তগণ সেখানে যাইতে পারিবে না। 

শিষ্য । এই সকল কারণে সাধারণের অর্থাৎ বিষয়িগণের যোগ- 
সাঁধনা করা ঘটিয়া উঠে ন1। 

গুরু । কেন? 

শিষ্য । যাহারা স্্রীপুত্র পরিজনাদি লইয়া সংসার কৰিতেছে,__ 
যাহাক্র] উদরচিন্তাক় ব্যস্ত অর্থাৎ ৫দনন্দিন অর্থচিন্তা করিয়া থাঁকে,_- 

তাহারা কি গুকারে এ লকল পালন করিতে পারে % উহা! এক প্রকার: 
'আখথরাঁধারী ফকিব-বৈষ্বের ব্যাপার । 

শুক । গৃঁহিগণ নিজ বাটার কোন একটি নির্দিষ্ট গৃহ যোগ-মন্দির 
বা উপাসনাগৃহরূপে স্থির করিয়া লইতে পাঁরে। তথায় বর্তমান 

কাঁলস্ুলভ যোগী ব! সিন্ধপুকবপণের চিত্র, দেবদেবীগণের চিত্র, মান- 
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». পিসি লি পি পো পপ পপ পপি উস 

বের দশপশা ও শ্রশীনাঁপির চিত্র টাঙ্গাইয়া বাথিতে পারে, এবং নিত্য 
ধূপধূনাদি পোড়াইয়া যোগমন্দির করিয়া লইতে পারে। এরূপ না 

করিলে 2্ন্ৈ-প্রসাঁদ লাভ হয় না। অতএব যোগাভ্যাস জন্ত একটি 

পৃথক গৃহ স্থির করিতেই হইবে, এবং সাধ্যানসারে অন্ত কার্যে তাহা 

ব্যবহার না করিয়া এ কার্যে ব্যবহার করিবে । 

নবম পরিচ্ছেদ । 

কাল নির্য়। 

শিষ্য 1! কাল সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম ও কি প্রকার বিধি-ব্যবস্থা 

আছে, তাহা! বলিয়া বাধিত করুন । 

গুরু । যোগশান্সে কাল সন্বন্ধে যাহা লিখিত ও উপযুক্ত বলিয়। 

বর্ণিত হইয়াছে, বলিতেছি,_শোন। 

হেমন্তে শিশিরে গ্রীদ্মে বর্ষায়াঞ্চ খতোৌ তথা । 

যোঁগারভ্তং ন কুবরীত রতে যোৌগোহি রোগদং ॥ 

হেমন্ত, শিশির, গ্রীক্ম ও বর্ধা এই চারি খতুতে যোগ আরস্ত করিবে 
না। করিলে সেই যোগ দ্বারা রোগ উৎপন্ন হইবে! 

বসছে শরদি প্রোক্তং ধোগারভ্তং সমাচরেত। 

তদা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগোন্মুক্তো ভবেদ্ঞ্রবম্ ॥ 

বসন্ত ও শরৎ এই ছুই ঝতুতে যোগ আরম্ভ করিবে । করিলে 
ঘো্ী নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাঁভ ও ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। 

টচৈত্রাদি ফান্যনান্তে চ মাতাদি ফালঙ্ঠনাস্তিকে | 

ছো দ্বৌ খাদে খু ভাঁগৌ অন্তভাবশ্চতুশ্তুঃ ॥ 
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এ পিক পিপিপি 

বসন্তশ্চৈবৈশাখো টজ্যন্ঠীষাঁটো চগ্রীক্মকৌ । 
বর্ধা শ্রাবণভাদ্রাভ্যাৎ শরদাশ্বিনকাধিকৌ। 
মার্গপৌর্ষোচ হেমস্তঃ শিশিরে মাঘফান্তুনো ॥ 
অন্ুভাবং প্রবক্ষ্যামি খতৃনাঁঞ্চ ষথোদ্িতম্। 

মাঘাদিমাধবান্তেযু বসম্তানুভবশ্চতুঃ | 
চৈত্রাদি চাঁধাট়ান্তঞ্চ নিদাঘানুভবশ্চতুঃ | 
আধষাঢ়াঁদি চাঁশ্বিনান্তিং প্রাবৃষান্ছিভবশ্চতুঃ | 

ভাঁদ্রাদি মাঁগশীর্সান্তং শরদোহলুভবশ্চতুই ॥ 

ক্বান্তিকাঁদিমাঘমীসান্তৎ হেমন্ত।নুভবশ্চতুঃ | 

মাাদি চতুরোমাঁসাঁন্ শিশিরাক্থভবং বিছুঃ ॥ 

চৈত্র অবধি ফাল্গন পর্যন্ত এই দ্বাদশ- মাসে ছয়টি খতু ও মাঘ 
হইতে ফাল্গন পধ্যন্ত এই চতুর্দশ মাঁসে ছয়টি খতুর অনুভব হইয়া 
থাঁকে। ছুই ছুই মানসে এক এক খতু হয় ও চারি চারি মাসে এক এক 
খতুর অনুভব হইয়া থকে । ঠচত্র ও বৈশাখে বসন্ত খতু, জ্যষ্ঠ ও 
আবাট়ে গ্রীক্ম খতুঃ শ্রাবণ ও ভাদ্রে বর্ষা খতু, আশ্বিন ও কান্তিকে 
শরৎ খতু, অগ্রহারণ ও পৌষে হেমন্ত খতু এবং মাঘ ও ফান্ধনে শিশির 
খতু হয়। * মাঘ, ফান্ন, ত্র ও ৫বশাখ এই চারি মাঁস 

বসন্তান্থভব ; €চত্র, £বশাখ, টজ্যষ্ঠ ও আঁষাঁড়ে গ্রীক্মাঙছভব ; আষাঢ় 

শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্ষিনে বর্ষাক্ুভব ; ভাদ্র” আশ্বিন, কাস্তিক ও অগ্র- 

হাঁয়ণে শরদস্থভব ; কান্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঁঘে হেমস্তানুভব 
এবং অগ্রহীয়ণ, পৌষ, মাঁঘ ও ফাল্নে 'শিশিরাকভব হইয়া থাকে । 

* যৃড়ধাহুর মান সব্বদ্ধে অপর মতও আছে। কিন্তু যোগশান্বে যাহা লিখিভ 

আছে, যোগীর তাহাই জান। কর্তব্য বলিয় এস্থলে ফেবল সেই হই উদ্ধধ তহইল। 
১০ 
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বসন্তে বাঁপি শরদি যোঁগারম্তং সমাঁচরেৎ। 

তদা যোৌগো৷ ভবেৎ সিদ্ধ! বিনায়াসেন কথ্যতে ॥ 

বসস্ত অথবা শরৎকালে যোগসাধন প্রথম আরম্ভ করিবে । তাহা 

হইলে অনীয়াসেই ষোঁগসিদ্ধ হইবে । 
শিষ্য । তাহা হইলে, বসন্ত ও শরৎতকাঁল অথবা তদছুভবকালে 

যোগসাধন প্রথম আরস্ত করিতে হয়? 

গুরু | হা। 

পর এপস 

দশম পরিচ্ছেদ | 

স্পা 

আহারবিধি। 

শিষ্য | এক্ষণে যৌগীর আহার সম্বন্ধে যাহা বিধি নিষেধ আছে, 

তাহা বলুন । 

গুরু । বহৃগ্রন্থে বহুপ্রকার নিষেধ-বিধি থাঁকিলেও যাহা সাধারণেই 
পাঁলন ও মান্ করিয়া থাঁকেন, যাঁহ! সহজসাধ্য, তোমাকে তাহাই 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু তৎপূর্বেব বলিয়া রাখি, আহারাঁদি সম্বন্ধে 
বথাশান্ত্র না চলিলে, যোগসিদ্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প। শাস্তে উক্ত 

হইয়াছে 
মিতাহারং বিনা যস্ত যোগারস্তস্ত কারয়েখ। 
নাঁনারোগেো। ভবেত্ন্ত কিঞ্িদিযোগো ন সিধ্যতি ॥ 

যে ব্যক্তি পরিমিত অর্থাৎ যোঁগশাস্ত্-বিধিবিহিত মিতাহারাদি 

সম্পন্ন না হইয়া যোগসাধন! আরম্ভ করে, তাহার নানাবিধ ব্যাধি হয়, 

এবং তাহার কিয়ৎ পরিমাণ যোগও সিদ্ধ হয় না। 
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শাস্ত্রে আহার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে*_ 

শাল্যন্নং যবপিগুস্বা গোধূমপিগুকং তথা । 
মুদগং মাষধচণকাদি শুভ্রঞ্চ তৃষবঞজ্জিতম্ ॥ 
পটোলং পনসং মানং কক্কোলঞ্চ শুকাশকম্। 

ভ্রাটিকাং কর্কটীং রম্তাং ডুম্বরীং কণ্টকণ্ট কম্। 

আমরভাঁং বালরভ্তাঁং রম্তাঁদগুঞ্ মূলৰম্ | 

বাত্তীকীং মৃূলকং খদ্ধিং যোগী ভক্ষণমাঁচরেৎ ॥ 

বাঁলশাঁকং কাঁলশাঁকং তথা পটোলপত্রকং । 

শঞ্চশাঁকং প্রশংসীয়াদ্বান্ত,কং হিলমোচিকাঁম্ ॥ 

ুদ্ধং সুমধুরং নিপ্ধং উদরার্ধং বিবঞ্জিতম্ । 

ভুজ্যতে সুরসং প্রীত মিতাহারমিমং বিছুঃ 1 

শাঁলি অল্প, যব ও গোধূুমের পিগু, মুগের দাইল, মাঁষকড়াই, ছোলা 
প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ শ্বেতবর্ণ ও তুষশূন্ত হইবে, এবং পটোল, কাঠাল, 
মানকচু, কাঁকোল, কাকুড়, বদরী বা করপ্র, কদলী, ডুমুর, কাচকলা, 
ঠটিয়া কলা, থোর, মূলা, বেগুণ ও খদ্ধি এই সকল দ্রব্য যোগী ভক্ষণ 

করিবে । বালশাক, কালশাঁক, পল্তা, বেতুয়া ও হিঞ্চ'এই পঞ্চ- 

প্রকার শাক যোঁগীর ভোঁজনযোগ্য । পরিষ্কৃত, সুমি স্ুরস* স্েহযুক্ত 

ও কোমল দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা উদরের অর্দভাঁগ মাত্র পুর্ণ করিবে এবং 

উদরের 'অন্য অদ্ধভাগ শুন্য রাখিবে । এইরূপ প্রীতিসহকারে ভোজনের 

নাম মিন্ভাহার । 

অন্লেন পুরয়েদদ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম্। 

উদরশ্য তুরীক্সাংশং সংরক্ষেদ্বায়্চারণে ॥ 

কট মং লবণং তিক্তং ভূষ্ঞ্চ দিত ক্রকম্ ! 



৮৪ যোগতত্-বারিধি | 

শাকোত্কটং তথা মগ্যং ভালঞ্ পনসন্ভথা । 

কুলখং মন্থরং পাুং কুহ্মাগ্ডং শাকদণ্ডকম্। 

তুশ্বীকৌলকপিথঞ্চ কণ্টবিদ্বং পলাশ্বকম্ । 

দম্বং জন্ষিবং বিশ্বং লকুচং লশুনং বিষম্। 

কামরঙ্গং পিয়ান্বঞ্চ হিঙ্থৃশাল্মলীকেনুকম্ । 
যোগারস্তে বজ্জয়েত পথন্ত্রীবহ্িসেবনম্ ॥ 

অন্ন ভোঁজন দ্বারা উদরের অর্দ অংশ পূর্ণ করিবে ও তৃতীয় অংশ 

ক্তলপাঁন দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং উদরের চতুর্থভাগ স্থান বাঁষু চাঁলনের 

নিমিত্ত শৃগ্য রাখিবে । কটু, অগ্্ লবণ ও তিক্তরসবিশিষ্ট (দ্রব্য, ভাজা- 

দ্রব্য, দধি, ঘোঁল, কদধ্যশাঁক, মদ, তাঁল, কাঁঠাল, কুল, মস্র, পাশ 

ফল, কুমড়া ডাঁটাশাঁক, লাউ, কুল, কৎবেল, কাঁটবিন্ব, পলাশ, কদম্ব, 

জন্বীর, ভেলাঁকুচা, মাদার, লপ্তন, পদ্মাদির মৃণাল, কামরাঙ্গী, পিয়াল, 
হিং, শাল্মলী ও গাব এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ, পথভ্রমণ, স্ক্রীনহবাস ও 

অআগ্রসেবন ধোঁগারম্তকালে পরিত্যাগ করিবে । 

শিষ্য । একটি সন্দেহ হইয়াছে । 
গুরু । কি? | 
শিষ্য । ইতঃপূর্বে কাঁঠাল সেবন বিধেয় বলিয়াছেন, ৪ 

এস্কলে নিষেধ করিলেন । 

গুরু । তখন ব্যপ্রনস্থলে বিধি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এখন 

ভক্ষ্য ফলের মধ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে । তাহাতে বুঝা গেল, কীচা 
-কীাগীলের ব্যঞজন শিষিদ্ধ নহে), পাক কাঠাল খাওরা প্রথম লাঁধকের 
কর্তব্য নহে। 

শিষ্য । এক্ষণে এততসঙ্বন্বীর অপর কথা বলুন । 
গুলু | হাঃ বদিতেছি। 

৯ 



যোগতত্ব-বারিধি। ৮৫ 

নবনীতং স্বৃতং ক্ষীরং গুরং শক্রাদি চৈক্ষবম্। 

পকরস্তাং নারিকেলং দাঁড়িম্বমশিবাসবম্। 

দ্রাক্ষান্ত নবনীং ধাত্রীং রসমন্ং বিবর্জি তম্ ॥ 
এলাঁজাতিলবঙ্গঞ্চ পৌরষং জদ্ু জান্ুলম্। 
হরীককীং থঙ্জরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাঁচরেৎ ॥ 

নবনীত, ত্বত, ক্ষীর, ইক্ষুজাঁত গুড, শর্করাদি দ্রব্য, পরুরভ্তা, নারি- 
কেল, দাঁড়িম্ব» আঙ্গুর, দ্রাক্ষা, নবনীফল, আমলকী ও অয্মদ্রব্য ভক্ষণ 

করিবে না ।, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ, তেক্কর দ্রব্য, জাম, হরীতকী 

ও থঙ্ছবর যোগী ভক্ষণ করিবে । 

শিষ্য । দুগ্ধ, ঘ্বৃত, পক্করস্তা এসকল ও খাইবে না? এসকলত 

সাত্বিক আহার বলিরাই জানা আছে। 
গুরু । হা, ইহা সাত্বিক আহার; কিন্ত যোগসাধন আরম্ভকাঁলে 

এগুলি যোগবিদ্রকর হয়,_কেন না, এগুলিতে শরীরে শুক্রাদি ধাতুর 
শুদ্ধি হয়। 

শিষ্য । বুঝিলাম। তারপর বলুন । 
গুরু । শাস্সে উক্ত হইয়াছে, 

লঘুপাকং প্রিয়ং ক্ষিপ্ধং যথা ধাতুপ্রপোষণম্। 

মনোঁহভিলবিতং যোগ্যং যোগী ভোঁজনমাঁচরেৎ ॥ 

কাঠিন্ং দুরিতং পৃতিমুষ্ণং পর্যাষিতং তথা। 
অতিশীতঞ্ধাতি চোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জয়েৎ ॥ 

প্রাতঃস্সানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিং তথা । 

একাহাঁরং নিরাহারং যামাস্তে চ নকারয়েৎ ॥ 

এবং বিধিবিবানেন প্রীণায়ামহ সমীচরেৎ॥ 



৮৬ যোগতত্ব-বানাধ। 

আনরম্তং প্রথমে কুর্যযাৎ ক্ষীরাজ্যং নিত্যাভাঁজনম্। 
মধ্যাহ্ছে চৈব সায়াহ্ছে ভোজনঘ্বয়মাঁচরেৎ ॥ 

লঘুপাক, প্রিয়, সিদ্ধ (যাহা রু্মগুণবিশিষ্ট নহেঃ নেহময় ) ও 

যাহাতে ধাতুপুষ্টি হয় (রস রক্ত প্রতৃতি সপ্ুধাতু উত্তেজনা না হই! 
পুষ্টি হয়) এই প্রকার বাঞ্থিত ও যোগসাধনের উপযুক্ত দ্রব্য ভোজন 

করিবে। কঠিন, দূষিত; অভক্ষ্য ছুর্গন্ধ, উগ্র, বাসি, অত্যন্ত শীতল ও 

অতিশয় তণ্তদ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। প্রীতঃক্সাঁন, উপবাস, যাঁহাঁতে 

শারীরিক ক্লেশ হয়, একপ কার্য এবং একাহাঁর, নিরাহার প্রভৃতি 

করিবে না । কিন্ত এক প্রহর কাল পধ্যস্ত অনাহার করিচ্চে পারিবে । 

এই প্রকার বিধানে প্রাণায়াম সাধন আরম্ভ করিবে । 
প্রাণায়াম আরম্ভ করিবার প্রথম সময়ে ক্ষীর ও স্বত নিত্য ভোঁজন 

করিবে এবং মধ্যাহ্ছে ও সায়াহ্ছে দুইবেলা দুইবার ভোজন করিবে। 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

স্পা €০৯৯৮৮৭ 

নাড়ীজ্ঞান। 

শিষ্য। নাঁড়ীশুদ্ধি করিয়া তবে প্রীণায়াম অভ্যাস কয়িতে হয়ঃ 

ইহা বলিয়াছেন । নাঁড়ীশুদ্ধি কেন করিতে হয়, তাহা বলুন ?. 
ৃ্ গুরু | শাক্স বলেন 

মলাকুলাম্ু নাড়ীষু মারুতো৷ নৈব গচ্ছতি। 

প্রাণায়ামঃ কথং সিদ্ধন্তত্বজ্ঞানং কথং ভবেৎ। 

তন্মাদাদে নাড়ীশ্ুদ্ধিং প্রাণায়ামং ততোহভ্যসেৎ ॥ 



যোগতত্ব-বারিধি। ৮৭ 

মলপরিপূর্ণ নাড়ীসমূহের মধ্যে বাষুর সঞ্চারণ উত্তমরূপে হয় না। 
তাহা হইলে প্রাণায়াম সাধন কিরূপে হইবে ও তত্বজ্ঞানই বা কিনূপে 
জন্মিবে? এইজন্ঠ প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি করিবে, পরে প্রাণায়াম অভ্যাস 
করিবে । 

শিষা। নাঁডীশুদ্ধি করিতে হইলে, আগে নাঁড়ীবিষয়ক জ্ঞানলাঁভ 
আবশ্যক,__অতএব প্রথমে তাহাই বুঝাইয়। দিন । 

গুরু । সে সম্বন্ধে তুমি কিকি বিষয় জানিতে অভিলাষ কর, তাহা 
বল? 

শিষ্য & শরীরের কোন্ স্থান হইতে নাড়ীসমূহ সঞ্জাত হইয়াছে, 
এবং কোন্ স্থানেই বা সংস্থিত আছে ; কন্দ কাহাকে বলে এবং বাস 
সমূহের সংখ্যা কত, উহার! কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থিত ও কিকি ক্রিয়া 

করিতেছ; এই সমস্ত বিষয় ও দেহ এবং দেহস্থিত এসকল বিষয়সন্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য আর যে যে কথা আছে, তাহা বিস্তারিতভাবে আমাকে 

উপদেশ দিন । 

গুরু । সে সমস্ত কথা শাস্ত্রমতে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

শরীরং তাবদেবং হি বনবত্যন্ত্বলাত্মকম্। 

বিদ্বযেতৎ সর্ববজন্ত,নাং স্বান্ুলীভিরিতি প্রিয়ে ॥ 

শরীরাদধিকঃ প্রাণে! ঘাদশাঙ্থলমানতঃ | 
চতুর্দশাঙ্গুলং কেচিদ্ধদস্তি মুনিপুজবাঁঃ ॥ 

দ্বাদশাঙ্থলমেবেতি বদস্তি জ্ঞানিনো নরাঃ | 
আত্মস্থমনিলং বিদ্বানধত্মস্থেনৈব বহ্ছিন! ॥ 

যোগাভ্যাসেন যঃ কুধ্যাৎ সমং বা ন্যনমেব বা। 

স নরঃ ব্রহ্ষবিচ্ছেষ্টঃ স পৃজ্যশ্চ নরোত্তমঃ ॥ 

যোঁগশান্্া্ছলারে সমস্ত জন্তরই দেহের. পরিমাণ তাহাদের নিজ 



৮৮ যোগতত্ব-বারিধি। 
৩ পপি 

শিজ অস্গুলির ষড়নবতিতম অবুলিমাত্র। ভৌতিক দেহের পরিমাণ 

হইতে প্রাণবাদু ঘ্বদশাঙ্থৃলি অধিক, সুতরাং এ দ্বাদশান্্বলিও দেহনামের 

অন্তর্গত | নিশ্বাসকালে প্রীণবায়ু নাঁসিকা গ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল বহি- 
ভাঁগে আগমন করে। কোন কোন ব্যক্তি দ্বাদশ অঙ্গুলি স্থলে চতুদ্দিশ 
অস্কুলি বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্ত দ্বাদশ্বাঙ্থুলিই জ্ঞানিগণাহমোদিত | 

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মস্থ অগ্নিসহকারে দেহস্থ 

বাঁমুর সমতা ও ন্যনতা সম্পাদন করিতে সমর্থ, তিনিই ব্রহ্গজ্ঞানিগণের 
নধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুজনীয় এবং নরোত্তম | 

দেহমধ্যে শিখিস্থ। নং তপ্তজান্কনদ প্র ওন্। 

ভ্রিকোণং মজানান্ব চতুরন্ং চতুষ্পদাম্ ॥ 
মগ্ডলং তং পতঙ্গানাং সত্যমে তত ব্রবীমি তে। 
তন্মধ্যে তু শিখাতথী সদ তিষ্ঠতি পাবকঃ ॥ 

দেহমব্যে তপ্ত স্বর্ণতুল্য অগ্রিস্থল বিদ্যমান আছে। মানবগণের 

অগ্রিস্থান ভ্রিকোণাকার, চতুষ্পদগণের চতুরত্র (চতুক্ষোণ ) এবং পক্ষি- 

গণের মগ্ডলাকার ॥ তক্সধো স্যন্ম শিখাকারে নিরন্তর বহি অবস্থান 

করিতেছেন । 
দেহমধ্যেতি কুত্রেতি শ্রোতুমিচ্ছসি তচ্ছণু। 

গুদাি দ্বযন্কুলাদৃদ্ধমধো। মেঢীচ্চ ছ্যঙ্থুলাঁৎ॥ 

দেহমধ্যং তয়োমধ্যে মল্গষ্যাণামিতীরিতম্ | 

চতুষ্পদান্থ হ্ৃন্মধ্যং তিরশ্চান্তন্মমধ্যমম্ ॥ 

দ্বিজানান্ত বরাঁরোহে তুন্দমধ্যমিতীরিতম্ ॥ 
দেহে কোন্ স্থানে এই বঞ্চি বিভ্যমান আছে, তাহা শ্রবণ কর । 

গুহ্যের ছুই অঙ্গুলি উত্ি এবং জননেক্দ্রিয়ের অঙ্গুলিদ্বয় অধোদিকে যে 
স্থান, তাঁহাঁকে মানবদেহের দেহমধ্য বলে । চতুষ্পদ জীবগণের হদক্সের 



যোগতত্ব-বারিধি 1 ১৯ 

মধ্যস্থলই দেহমধ্য, এবং পক্ষিগণের উদরের মধ্যদেশই দেহমপ্য বলিয়া 
প্রথিত হয় । এই দ্বেুসধ্যই সর্ধবজীবের অগ্রিস্থান । 

কন্দস্থানং মন্ষ্যাণাং দেহমধ্যান্নবাক্কুলম্ ॥ 

চতুরম্থলমুতখসেধং আয়ামন্ত তথাঁবিধম্॥ 

অগ্াঁকৃতবদাঁকারং ভূবিতং চাল্যগাদিভিঃ ॥ 
চতুম্পদাং তিরশ্চাঁঞ্চ দ্বিজানা ন্তন্দমধ্যমম্ ॥ 

তন্মধ্যে নাভিবিতুযুক্তং নাঁভৌ চক্রসমু ্ ভবঃ ॥ 
ছবাদশারঘুতং তচ্চ তেন দেহং প্রতিষ্ঠিতম্ । 

জ্চক্রেহশ্মিন্ ভ্রমতে জীবঃ পুণ্যপাপ-প্রচোদিতঃ ॥ 
তন্কপঞ্জরমধ্যস্থো যথা ভ্রমতি লৃতকঃ | 

জীবন্ত মূলচক্রেহশ্থি্নধঃ প্রাণশ্চরত্যসৌ ॥ 
মানবদেহে কন্দ এই দেহমধ্য হইতে নয় অঙ্গুলি উদ্ধে চারি অঙ্কুপি 

ধর্ঘ্য ও চাঁরি অঙ্গুলি বেধযুক্ত$; ডিঘ্বাকৃতির স্যার এবং কধিরাদিদ্বার! 
রঞজিত। চতুষ্পদগণের এবং তির্যগজাতি বিহক্ৰাদির উদরের যধ্য- 
স্থানকেই কন্দ কহে । এই কন্দমধ্যে নাভি সংস্কিত ; নাভি হইতে 

এক চক্র সঞজজাত হইয়াছে । উহা দ্বাদশ অর (পর) সমন্বিত এবং 

উহাঁতেই সমস্ত শরীর প্রতিষ্ঠিত। জীব পুণ্য ও পাপ দ্বারা প্রেরিত 

হইয়া, তন্তপঞ্জরমধ্যে লৃতক € মাকড়সা ) যেমন ভ্রমণ কবে, তদ্রপ এই 
চক্রমধ্যে বিচরণ করে। জীবের এই ুলচক্রের অধোভাগে প্রাণবায় 
সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে । 

প্রাণাবঢ়ো ভবেজ্জীবঃ সর্ব্বজীবেষু সর্বদা । 

তন্যযোর্ধং কুগুলীস্থানং নাভেন্তিরধ্যগধোর্ধতঃ ॥ 

অষ্টপ্রক্কতি বূপা সা অষ্টধা কুগুলাকুতি: | 
যথা বদ্ধাযুসঞ্চারং যথা্নাদীনি 'নিত্যশ: ॥ 
৯ 



পরিতঃ কন্দপার্খেষু নিরধ্যৈবং সদা স্থিতা | 
মুখেনৈব সমাকেষ্ট্য ব্রহ্মরন্ধ,মুখং গত ॥ 
যোগকালে ত্বপাঁনেন প্রবোধং যাঁতি সাগ্রিনা । 

স্কুরস্ত্যা হদয়াকাশান্নাগর্ূপা মহোজ্জলা | 

বায়ুবযুসথেনৈব ততো য়াতি সুষুয়য়া । 
কন্দমধ্যে স্থিতা নাঁড়ী সুযুক্গেতি প্রকীন্তিতা 

সমস্ত জীকেরই জীবাত্মা নিয়ত এই প্রীণবায়ুর উপর সমারূঢড আছে। 
এই চক্রের উর্ধদিকে এবং নাভির তির্য্যক উদ্ধ ও নিয়দিকে সুগুলীর 

স্বান। উহ! অষ্টপ্রকৃতিরূপ অষ্টকুণডলাকতি । এই চক্র» বায়ুর যথেচ্ছ 
সঞ্চার এবং ৫দনিক তুক্ত অন্নাদিকে নিরোধ করতঃ নিরন্তর কন্দস্থানের 

চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং ব্রন্মরন্ধে,র ছার 
পর্য্যন্ত গমন পূর্বক স্বীয় মুখদ্বারা' উহাকে আবৃত করতঃ বিদ্যমান রহি- 

মাছে । এই মহোজ্জবলা সর্পাকাঁরা কুগ্ডলী যোৌগসাঁধনকাঁলে অপান 
বায়ুর সাহায্যে বন্ছি কর্তৃক জাঁগরুক হইয়া! হৃদয়াকাঁশ পধ্যন্ত দীপ্তি 
পাইতে থাকে । তৎকালে প্রাণবায়ু, বায়ুদথা বন্ধির সহিত সমবেত 

হইয়া স্ুযুন্া নারী নাড়ীতে শ্রস্থান করে । কন্দমধ্যে যে নাঁড়ী সংস্থিতা 

আছে, উহা! সুযুক্না নামে অভিহিতা । 

তিষ্ঠন্তি পরিতঃ সর্বাশ্চক্রেহস্মিন্নাঁড়ীস্বংজ্ঞিকাঃ । 

নাড়ীনামপি সর্বাঁসাং মুখ্য গার্গি ! চতুর্দশ ॥ 

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব নুষুস্সা,চ সরস্বতী ॥ 
বাঁরুণী চৈৰ পৃষা চ হন্তিজিহবা যশন্দিনী ॥ 
বিশ্বোদরী কুহুশ্চৈৰ শহ্থিনী চ পয়ম্থিনী | 
অলম্বুষা চ গান্ধারী মুখ্যাশ্চৈতাশ্চতুর্দশ ॥ 

সমস্ত নাড়ীই এই 'কন্দচক্রের চতুষ্পার্থে অবস্থান করিতেছে । 
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নাড়ীসকলের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, ুষুয়া, সরস্বতী, ৰারুণী, পৃষা, 

হন্তিিহনা, যশস্থিনী, বিশ্বোদরী, কৃহ্, শব্ঘিনী, পয়স্িনীঃ অলম্বুবা ও 

গান্ধারী এই চতুর্দশটি শ্রধান। 

তাঁসাঁং মুখ্যতমান্তিস্রশ্তিহুঘেকোত্তমৌত্তমা । 

মুক্তিমাগেতি সা প্রোক্তা সুযুক্না বিশ্ববারিণী । 

কন্দন্ত মধ্যমে গার্গি! সুষুক্সা চ প্রতিষ্ঠিতা। 

পুষ্ঠনধ্যে স্থিতেনাস্থ। সহ যৃর্ধি, ব্যবস্থিতা ॥ 

মুক্তিমার্গে সুযুক্না সা ব্রহ্মরন্ধেততি কীন্তিতা । 
গঅব্যক্তা সা চ বিজ্ঞেয়ঃ সুন্দর! সাঁ বৈষ্ণবী ন্থতা ॥ 

ইড়া চ পিঙ্গল1 চর তশ্তাঁঃ সব্যে চ দক্ষিণে । 

ইডা তশ্যযাঁঃ স্থিতা স্ব্যে পিঙ্গলা দক্ষিণে তথা ॥ 

এই চতুদ্দঘশটির মধ্যে তিনটি মুখা। এবং সেই তিনটির মধ্যেও 

আবার রঃ মুখ্যতমা। এই প্রধানতম বিশ্বধারিণী সুবুক্সা ুক্তিমার্গ 

বলিয়। কীন্তিতা হইয়া থাকে । এই নাড়ী কন্দহথলের মধ্যভাগে বিছ্া- 

মানা আছে। পৃ্টমধ্যাগত আস্থর সহিত ইহা! মৃদ্স্থান পর্যন্ত প্রস্থতা। 

হইয়াছে । মুক্তিমার্গে এই নাড়ী ব্রঙ্গরন্ধ, নাঁমে কথিতা হইন্সাছে। 

সুযুম্না অবাক্তা, অতীব সুমা, এবং বৈষ্ণবী বলিয়া পরিকীন্তিতা | 

ইড] ও পিঙ্গল। নামী দুইটি নাঁড়ী ইহার বাম ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিতা। 

ইডা ইহার বামদিকে এবং পিঙ্গল] দকন্সিশপিকে বিছ্যমানা আছে। 

ইড়াঁয়াং পিঙ্গলা য়াঞ্চ চরতশ্ন্্রভাঙ্করো । 

ইড়াঁয়াঁং চক্দ্রমা জ্ঞেরঃ পিঙ্গলাঁরাং রবিঃ স্বৃতঃ ॥ 

চন্দ্রল্গামস ইতুযক্তঃ স্ুুধ্যো রাজন উচ্যতে । 
বিষমাঁঞো রবেভাগঃ সোমভাগোছিমুতং স্বৃতমূ ॥ 
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তদ্দেব দধতঃ সর্ধ্বং কালং রাত্রিদিবাত্মকম্। 
ভোক্তনি সুযুক্তা কালস্ত গুপ্তমেতছদাহতম্ ॥ 
সরস্বতী কুহুশ্চৈব স্ুযুক্না পাশ্বয়োঃ স্থিতে । 

গান্ধারী হস্তিজিহবা চ মধ্যে বিশ্বোদরই স্থিতা ॥ 

যশন্বিষ্ঠাঃ কুহোন্দ্ধ্যে বারুণী চ প্রতিষ্ঠিত । 

পৃযারাশ্চ সরস্বত্যাঃ স্থিতা মধ্যে যশন্ষিনী 

গান্ধার্ধ্যাশ্চ সরস্বত্যাঁঃ স্থিতা মধ্যে পয়স্থিনী ॥ 

এই ইড়া ও পিঙ্গলা নায়ী নাড়ীদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে চন্দ্র ও স্ূর্যয সর্বদা 

ভ্রমণ করিতেছেন । ইড়ানাড়ীতে চন্ত্রমা এবং পিঙ্গলাঁতে হুর্য্য বিচরণ 
করেন । চন্দ্রকে তমোগুণময় এবং স্বধ্যকে রজোগুণময় বলিয়া বিদিত 

হইবে! স্থর্যযেব্ পথ বিষময় এবং চন্দ্রের পথ অমৃতমক্স ;_উহারাঁই 
দিবারাত্রির বিধানকর্তা 1 সুযুস্তা নাড়ী কালের ভোক্তনী। এই তত্ব 
পরুম গোপনীয় বলিয়া অভিহিত আছে । সরম্বতী ও কুহু নারী নাঁড়ী- 

ছয় সুষুম্নার ছুই দিকে বিরাঁজ করিতেছে । গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা 
নামে ছুইটি নাঁড়ীও ইহারই পার্খববন্তিনী। এই উভয়ের মধ্যভাগে 
বিশ্বোদরী নামী একটি নাঁড়ী বিছ্যমানা । যশম্িনী ও কুহ্ নামী ছুইটি 

নাঁড়ীর মধ্যস্থলে বারুণী নায়ী একটি নাঁড়ী অবস্থিত । পৃষা ও সরম্বতীর 

মধ্যভাগে যশস্থিনী লাড়ী বিদ্যমান আছে। গান্ধারী ও সরম্বতীকর 

মধ্যস্থলে পয়স্বিনী অবস্থিতা।, 

অলম্ৃষাঁ চ বিপ্রেন্দ্রে! কন্দমধ্যাদধঃ স্থিত ॥ 

পূর্ববভাগে নুষুস্নায়ান্তাখেটশস্তং কুহ্ঃ স্থিতা । 
অধশ্চোর্দঞ্চ বিজ্ঞেয়া বারুণী সর্ধগামিনী ॥ 

ষশম্ষিনী চ যা নাড়ী পাদা্ৃষ্ঠান্তমিষ্যতে |. 
পিজলা চোগ্ধগা যাম্যে নাসাত্তং বিদ্ধি মে প্রিয়ে 0 
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অলম্বুষা নামে আর একটি নাড়ী কনমধ্য হইতে নিম্মদিকে গমল্দ 

করিয়াছে । ন্ুযুষ্নার পূর্ববদিকস্থিত কুহুনাড়ী লিঙ্গ পধ্যস্ত ব্যাপিক্কা, 
বিছ্যমানা আছে। বারুণী নারী নাড়ী দেহের উর্ধ, অধ ও সর্বত্র গমনা 
করিয়াছে । যশস্িনী নাড়ী চরণের অস্থুষ্টাগ্র পর্যযস্ত বিস্তৃতা ॥ 
পিঙ্গলা ভদ্ধভাগে গমন করিয়া নাঁসিকান্ত পর্যযজ্ বিস্তৃত বলিয়া জ্ঞাত 

হইবে। 
্ যাঁম্যে পৃষা চ নেত্রাস্তা পিঙ্গলায়াঃ সুপৃষ্ঠতঃ | 

যশস্ষিনী তথা গার্পি,! যাম্যকর্ণাস্তমিষ্যতে ॥ 

স্বরন্বতী তধা চোদ্ধমাজিহ্বায়াঃ প্রতিষ্ঠিত ॥ 

আসব্যকর্ণীঘ্ধিপ্রেন্দ্রে! শঙ্খিনী চোর্ধগা মতা ॥ 

গান্ধারী সব্যনেত্রাস্তামিড়ায়াঃ পৃষ্ঠতঃ স্থিতা ॥ 

ইড়া চ সব্যনাসান্তং মধ্যভাগে ব্যবস্থিতা ॥ 
হল্তিজিহবা তথা সব্যপাদালুষ্টান্তমিষ্যতে | 
বিশ্বোদরী তু যা নাড়ী তুন্দমধ্যে প্রতিষ্ঠিতা ॥ 
অলম্বুষা মহাভাগে পাযুষুলাদধোগিতা ॥ 

এতান্ত্ন্তা* সমুৎপন্নাঃ শিরাস্তন্তাশ্চ তান্বপি ॥ 

দক্ষিণভাঁগে পৃষাঁনাড়ী পিঙ্গলার পৃষ্টদেশে বিদ্যমানা থাকিয়া 
নেত্রের প্রীস্তভাগ পর্যযস্ত গমন করিয়াছে, এবং এইব্ধপ যশন্বিনী নাঁড়ী 
দক্ষিণ কর্ণের”অগ্রদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত আছে। সরম্বতীও উ্ধভাগে গমন 
পূর্বক জিহ্বা পর্য্যন্ত প্রস্থত আছু। শহ্খিনী উর্ধদিকে গমন করত 
বাঁমকর্ণের' প্রাস্তদেশধাৰৎ. বিস্তৃত হইয়াছে। গান্ধারী নাড়ী ইড়া, 
নাঁড়ীর পৃষ্টস্থ থাকিয়া বামচক্ষুর অন্তদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত। 'ইড়াঁনাড়ীও, 

মধ্যস্থত্ে অবস্থান্নপূর্বক বাঁমনাসার অগ্র পধ্যন্ত ব্যবস্থিত। তঙ্জপ 

হম্তিপিহবা বামতরণের, মঙ্ধুষ্ঠ। গ্রযাবৎ বিস্তৃতী | 'বিশ্বোদরী নায়ী নাড়ী 
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জঠরের মধ্স্থলে অবস্থান করিতেছে । অলম্বুষা নাঁয়ী নাঁড়ী গুহামূল 
হইতে আরস্ত করিয়া অধোভাগে গমন করিয়াছে । এই সমস্ত না্ডী 

হইতে আরও বহুসংখ্যক নাড়ী সঞ্জাতা হইয়াছে এবং সেই সমন্ত নাড়ী 

হইতে আবার অপরাপর শিরাসমূহ সমুস্ভৃত হইয়াছে । 

যথাশ্বখদলে তত্বৎ পদ্মপত্দ্রেধু বা শিরাঃ | 

নাঁড়ীঘেতাস্ত্র স্বাস্থ বিজ্ঞাতব্যান্তপোধনে 1 ॥ 

অশ্বথ কিন্বা পদ্মপত্রে যে প্রকার শিরাসকল বিশ্তস্ত থাঁকে, দেহমধ্যে 

এই নাড়ীপুগ্তও তদ্রপ সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। 

শিষ্য । এই স্থলে আমার একটি জিজ্ঞান্য আছে। 

গুরু । কি? 

শিষ্য । আমি এবং আমার মত অনেকেই হঘ্নত মনে করেন যে, 

উদ্রমধ্যে আমরা যে নাড়ী দেখিয়া থাঁকি, ইড়া-পিঙ্ললা-নুমুম্া এবং 

অন্ঠান্তি নাঁড়ীগুলাঁও বুঝি, সেই প্রকার,কিস্তু এখন বুঝিলাঁম, 

বাস্তবিক তাহা নহে । উহা আামুজালমাত্। 

গুরু । হা,-+ঘ্বাযুকেই নাঁড়ী বলা হইয়াছে )২-এবং সেই নেই 

নয়ুই সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত আছে । ব্যাপারটা বড়ই কঠিন”_ক্রমে ক্রমে 
অবগত হও । 

প্রাণোহপানঃ সম্বানশ্চোদানো ব্যানস্ত এব চ। 

নাঁগঃ কুম্মশ্চ কৃকরো! দেবদন্তো ধনজয়ঃ ॥ 

এতে নাড়ীষু সর্ববাম্'চরন্তি দশ বাঁয়বঃ। 
এতেষু বারবঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ প্রাণাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ 

প্রাণ, অপান, সমান, উদাঁন, ব্যান এবং নাগ, কৃষ্মঃ ককর, দেবদত্ত 
ও ধনঞ্জয় এই দশ প্রকার বাধু নিরন্তর উপরি-কথিত নাড়ীসমূহে সঞ্চরণ 

০. পেশা শপ পা শীশািপিপাশিপীসপিপশিপ শী পাশা শর 
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করিতেছে । উক্ত বাম্ুগপের ষধ্যে প্রাপাদি পঞ্চবামুই প্রধান বলিয়া 
অভিহিত হয়। | 

তেষু মুখ্যতমীবেতৌ প্রাণাপানৌ নক্ষোতমে 1) : 
প্রাণ এবৈতযোসুধ্যঃ সর্বপ্রাণতৃভাং সদা ॥ 
আস্তনাসিকরোমধ্যে হৃন্সধ্যে নাঁভিমধ্যমে | 

প্রাপালক্সমিতি প্রাঃ পাদাঙ্ৃষ্ঠে চ কেচন ॥ 
অথশ্চোর্ধঞ্চ কৃগুল্যাঃ পর্িতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ | 

ছন্লেষু তেধু গাত্রেধু প্রকাশয়তি দীপবৎ ॥ 

তাহাদের মধ্যেও প্রাণ ও অপাঁন অ্রষ্টতম এবং এই ছুইটির মক্ধ্যও 
প্রাণ নিখিল প্রাণীতেই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ । মুখ ও নাসিকাঁর মধ্যে, 
হৃদয়ের মধ্যে, নাভিতে এবং শরীরনধ্যে এই প্রাণবাু সংস্থিত আছে। 
কোন কোন ব্যক্তি পাদাঞ্গুষ্ঠকেও প্রাণবাঘ়ুর বসতিস্থল বলিয় নিরূপণ 
করিয়াছেন । এই প্রাণসংজ্ঞক বায়ু কুণুলী-চক্রের উর্ধ, অধঃ ও 
চতুর্দিক্ সর্বদা পরিবেষ্টন পূর্বক বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং এই 
দেহের মধ্যে যে সকল গুঢ় অবয়ব আছে, তন্মধ্যে দীপ-সদৃশ প্রকাশ 
পাঁইতেছে। 

ব্যানঃ শ্রোত্রাক্ষিমধ্যে চ কৃফট্যাং গুল্ফয়োরপি , 

দ্রাঁণে গলে শ্ফিচো দেশে তিষ্ঠস্ত্যত্র ন সংশয়2॥ 
। অপাননিলয়ং কেচিদ্গুদমেড়ে রুজানুষু। 
উদরে বুষণে কট্যাং জ্জ্যে নাভৌ বদস্তি হি ॥ 

 খুদাধ্যাধারয়োন্তিষ্মধ্যেৎপাঁনঃ প্রভগ্জনঃ | 
স্বানেষেতেষু সততং প্রকাশক্মতি দীপবৎ ॥ 
উদ্বানঃ সব্বসন্ধিস্থং পাদয়োহন্তয়োরপি | 
সমানঃ সর্ধ্বগাত্রেষু সর্ব ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ ॥ 
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'ভুক্তং সব্ধং ব্রসং গাত্রে ব্যাপক্কন্ বন্ছিনা! সহু। 

- 'ছ্বনপ্ততিসহশ্রেষু নাড়ীমার্গেষু সঞ্চরন্এ 
সমানবায়ুরেবৈকঃ সর্বং ব্যাপ্য ব্যবস্থিতঃ | 

অগ্নিভিঃ সহ সর্বজ্ সাঙ্গোপাঙ্গকলেবরে ? 

ব্যান নামক বাস কর্ণাদির মধ্যে এবং গুল্ফন্বর়, নাসিক, গ্রীবা, ঘাড় 
ও কটির অধোঁদেশ, এই সমস্ত স্থানে বিদ্যমান আছে। কোন কোন 

ব্যক্তি গুহা, লিঙ্গ, উরু, জান, জঠর, অগুকোষ, কটি, জজ্ঘ! ও নাঁভিকে 

অপানবাধুর বসতিস্থল বলিয়া কীর্তন করেন। অপ্মানবাম্তূ গুহ ও 

তগ্রিস্থলের মধাভাগে অবস্থিতি করতঃ নিয়ত দীপের “ন্যাক্স এ সমস্ত 
স্থানকে প্রকাশিত করিতেছে । উদানসংজ্ঞক বাঘু হন্ত ও পদের 

এবং সমস্ত সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করে । সমাননাঁষক বায়ু দেহের সর্ব- 

স্থান ব্যাপিয়া সংস্থিত। এই বাম ভুক্ত রস-সমৃহকে অগ্রির সহিত 
দেহের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত করে॥। একমাজ সমালবাফু দ্বিসপ্তরতি সহ্ম্্ 

নাড়ী-পথে ভ্রমণ করতঃ দেহের সকল স্থান ব্যাপিয়া! বিরাজ করিতেছে | 

নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ ত্বগন্থ্যাদিষু সংস্কিতাঃ। 
তুন্দস্থং জলমন্ঞ্চ রসানি চ সমীকৃতম্ ॥ 
তুন্দমধ্যে গতঃ প্রাণন্তানি কুর্যাৎ পৃথক্ পৃথক্। 

পুনরগ্ৌ জলং স্থাপ্য অন্রাদীনি জলোপপি ॥ 
স্বয়ং হাপানঃ সংপ্রাপ্য তেনৈব সহ মারুতঃ | 
প্রয়াতি জলনং তত্র দেহমধ্যগতং পুনঃ ॥. 
বাঁনুনা বাতিতো বহ্রপাঁনেন শনৈঃ শনৈ |. 

" ততো জ্বলতি বিপ্রেন্দছ্রে! হ্বকুলে দেহম্ধ্যমে ॥ 

জালাভিজ্লিতং তত্র প্রাণেন প্রেরিতং ততঃ। 

জলমতুযুঞ্চঘকরোঁৎ কোষ্ঠমধ্যগতং তদ। । 
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অন্বব্যজনসংযুক্রং জলোঁপরি সমপ্পিতষ্। 
ততঃ সুপকমব্মরোদ্বঞ্ধিঃ সম্তপ্তবান্িণা ॥ 

স্বেদমুত্রে জলং স্যাঁতাঁং বীধ্যরূপং বস ভবেৎ | 
পুরীষমন্্ং স্তাদ্গার্গি! প্রাণং কুর্যযাৎ পৃথক্ পৃথক্ 

এই অব্দপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট দেহমধ্যে নাঁগাদি পঞ্চবাঘু বঞ্ছির সহিত 
একত্র হইয়া অস্থি-চম্মাদি ধাতৃতে বিদ্যমান আছে । উদর-মধ্যগত 
প্রাণবাষ্কু তত্রত্য অন্ন, জল ও রসাদিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে. একত্র করে $' 
তৎকালে অপাঁনবাধু শরীরমধ্যগত বঞ্চির সহিত উপস্থিত হইয়া! 
এ ৰহ্িনধ্যে জল এবং জলের উপরে অন্নাপিচক সংস্থাপন করতঃ পুনরায় 

শরীরমধ্যস্থ স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে । ততৎপবে এ বহি পুনরাস়্ 

অপান কর্তৃক €প্ররিত হুইস়া! ধীরে ধীরে শরীর-মধ্যগত ্বস্থানে দীপ্তি 
পাইতে থাকে । অতঃপর শিখাঁবিশিষ্ই সেই প্রচ্জলিত বনি তখন 

প্রাণবায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যস্থ জলকে অত্যন্ত প্রতপ্ত করে । 

পরে এ বহি জলোপরি সংস্থাপিত ভুক্ত ভল ও অন্নাদিকে একত্র 

করিয়া সেই উষ্জচোদক দ্বারা উত্তমপ্রকারে পাঁক করিতে থাকে। 
ভত্কাঁলে ভুক্ত জলাদি ম্বেদ ও মুত্ররূপে এবং রসার্দিবীধ্যকূপে পরিণত 

হয়ঃ এবং অন্নাদি মলাঁকার ধারণ করে। 

সমানবায়ুলা সার্দং রসং সর্ববান্থু নাড়ীষু। 
ব্যাপরঞ্ছাসজপেণ দেহে চরিত মারুতঃ ॥ 

ব্যোমরদ্ধিশ্চ নবভিবিগুতৌণাং বিসর্জনম্। 

কুর্ধবস্তি বায়বঃ সর্ট শরীরেষু শরীরিণাম্ ॥ 

প্রাণবাঁয়ু ভিন ভিন্ন প্রকারে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া পরে 

লনানবাঁযুর সহিত একত্র হইয়া অন্ন-রসকে নিখিল নাঁভীতে ব্যাপ্ত 
করিয়া শ্বাসর্ূপে শরীরমধ্যে বিচরণ করিয়া থাঁকে | .নয়টি আকাঁশরজ্ধ, 

৬৩ 
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ছারা এই স্বেদ, মল ও মৃত্রাদি শরীর হইতে নিষ্ষাস্ত হুইয়! যায়। 
বাঘুদকল এইরূপে নিরন্তর মানবের শরীরমধেছ্ কার্য করিতেছে । 

নিঃশ্বানোঁক্ফীসরূপেণ প্রাণকর্ম্ম সমীরিতম্। 
অপানবায়োঃ কর্টৈতদ্বিগুত্রাদি বিসর্জনম্ ॥ 

হাঁনোপাদানচেষ্টাদি ব্যানকন্মেতি চেষাতে | 

উদানকশ্ম তচ্চোক্তং দেহস্যোন্নয়নাদি যত 

পোষণাদি সমাঁনন্ত্য শরীরে কশ্ম কীর্তিতম.। 

উদ্গারাঁদি গুণে যস্ত নাগকম্ম সমমীরিতম, ॥ 

নিমীলনাদি কৃর্মন্ শ্ুর্তষে কৃকরস্ত চ। 

দেবদত্তশ্ বিপ্রেন্ছে' তন্দ্রাকশ্মেতি কীর্তিতন, ॥ 

ধনগ্রয়শ্য শোষানি সর্বকম্ম প্রকীর্তিতম ॥ 

জ্ঞাত্বৈব নাড়ীসন্ধানং বায়ূনাং স্থানকশ্ম চ। 

ধিধিনোক্তেন মার্গেণ নাড়ীসংশোধনং কুরু ॥ 

নিঃশ্বাস ও উচ্ছাস প্রাণবাযুর ক্রিয়া; মল-মৃত্রাদির নিঃসারণ 
অপানবায়ুর কাধ্য ; ক্ষয় ও সংগ্রহচেগ্রাদি ব্যানবায়ূর ক্রিয়া; 

দেহের উন্নয়নাদি উদানবাষুর কম্ম এবং শরীরের পোঁষধণাদি সযাঁন- 

বাযুর কার্ধ্য বলিয়৷ কীর্তিত হইয়াছে । উদ্গারাঁদি নাগবায়ুর কর্্। 
সক্কোচনক্রিয়া কর্মবাঘুর কার্ধ্য ; ক্ষুধা ও পিপাঁসা কৃকরবাঁয়ুর ক্রিয়! 

এবং নিদ্রা দেবদত্ত নামক বায়ুর কার্য বলিয়। অভিহিত! শোষণাি 

ব্যাপার ধনঞ্জর়াখ্য বাছুর কর্্ম।, এই প্রকারে নাভীপুঞ্গের সংস্থিতি 
এবং বায়ুসমূহের স্থান ও ক্রিয়াদির বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া শাস্স- 
সক্কখিত বিধানে নাড়ীসমূহের সংশোধন করিবে । - | 

শিব্য। নাড়ীসংস্থান . বিষয়ক জ্ঞানগর্ত উপদেশগুলি শ্রবণ করিস! 
ক্সামার দেহভত্ব বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানলাভ হইল । 
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গুরু! কিন্তন জ্ঞান লাভ করিলে? * 

শিষ্য । ভাক্তারের্] যাহাকে না বলেন, কবিরাজের তাহাঁকেই 

বাষু বলেন, অনেক দিন হইতে এমন একটা কথা শুনিয়া আসিতেছি। 

কিন্তু অভিজ্ঞ ভাক্ত।র-কবিরাঁজ উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, নার্ভ 

ন্নাযু, আর বাফু সম্ভবতঃ বাতাস,তবে তাহারা উভয়ে এক হইল 
কি প্রকারে? কথাটার সদুত্তর কোথাও পাই রি -আগ্জ 
পাইলাম । 

গুরু । কি বুঝিলে? 

শিষ্য । ধুঝিল[ম, ভাক্তারেয়া যাহাকে নার্ভ বলেন, তাহা কনা; 
স্বায়বীয় শক্তি বা যে শক্তি দ্বারা তাহাদের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাই 

বায়ু,_কাজেই স্ুশ্্স ভাবে না হউক, স্থুলভাবে নাত ও ম্নাহুকে এক 

বলাও যাইতে পারে । 

গুরু । কিন্ত ঠিক এক নহে ,_একথা সর্বদা স্মরণ রাখিও। 

শক্তি ও শক্তিমানে বে প্রভেদ, স্রায়ুও বাযুতে সেই প্রভেদ। এই 
জন্য অত্যাচারে অনাচারে অধুনা যে সকল নর-নারী আ্ায়বীয় পীড়া- 
ক্াম্ত হইয়া সর্বপ্রকার রোগের লীলানিকেতন ও অকালে কাঁল- 

কবলিত হইতেছেন, ভাঁক্তারী কবিরাঁভী, হাঁকিমি বা কোন প্রকার 

ওঁষধেই তাহাদের যথার্থ ঁধধি মিলিতেছে না। কেননা, বায়বীয় 

উত্তেজকণ্ওঁধধাদিতে প্রাগুক্ত দশবিধ বায়ুর শোধন ও উন্নতি করিতে 

পাঁরিতেছে না? ক্রমে দশবিধ *বাঁধুবিকাঁর উপস্থিত হইয়া, দেহের 

সমস্ত ক্রিয়া লোপ পাইয়া__সমস্ত রোগ আবিভূত হইয়া অবশেষে প্রাণ, 
বাহির করিয়া দিতেছে । 

শিধ্য । তবেকি নাঁড়ীশুদ্ধির ০ এ সকল বায়বীয় শক্তিলাঁভ 
তয়? 
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গুরু | হা কিস্তু একটি কথা আছে। 

শিষ্য । আজ্ঞা করুন । 

গুরু । অত্যাঁচারে-অনাচারে বা ব্যাধিকর্তক ফাহাদের আক্রবীক়্ 

পীড়া জন্ষিয়া গিয়াছে, তাহারা নাড়ীশুদ্ধির ক্রিয়াগুলির সম্যগঙ্গষ্ঠানে 
সক্ষম হইবে না। যেহেতু সে ক্ষমতা তাহাঁদের দূর হইস্সা গিয়াছে । 
শিষ্য । তবে তাহাদের উপাঁর কি ? 

গুরু । "উপায়, কোন উতকষষ্ট ওষধ সেবন করিয়া গর্ি বায়বীয় 

শক্তিকে একটু বলশালী করিয়া লওয়া | 

শিষ্য । আমি এমন একটি ওষধের সহিত পরিচিত « হয 

আয়বীয় ও বায়বীয় শ'ক্তদানে সম্পূর্ণ সক্ষম, তাহা . বি, ভট্টাচার্য্য এও 

ত্রাদাসের জগছ্িখ্যাত “সোবরস 1” 

শুরু । যন্দ তাহা হয়, তবে তাহাই সেব্য। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেক্গ | 

০৩৩ 

নাঁড়ীশুদ্ধি প্রকরণ । 

শিষ্য । এই রার নাডীশুদ্ধির সহজ 9 সরল উপাক্স যাহ» তাহা 

বলুন | 
গুরু | নাড়ীশুদ্ধি চুই প্রকীর ॥ যথা» 

নাড়ীশুদ্ধিছিধা' প্রোক্তা সমনুশির্মনুত্তথা ॥ 
বীজেন সমস্থ কুষ্যানির্শসথৎ ধৌতকর্ম্ণা 1 

ধৌঁতকন্দ পুর! প্রোক্তং বট কর্মসাঁধনে তথা । 

শৃণুব সমহুং চণ্ড ! নাঁড়ীশুদ্ধিং যথা ভৰেৎ। 
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দুই প্রকার নাড়ীশুদ্ধির মধ্যে এক প্রকার সমনু, অপর প্রকার 

নির্খস্থ । সমস্থ নাড়ীশুদ্ধি, ধিনি যে দেবতার উপ।সক,ভিনি সেই 
দেবতার বীজমন্ত্রছারা করিবেন, আর নিশ্মন্থ নাভীশুব্ি ধৌত্ষম্মন্বর!. 
করিতে হয়। ধোঁত কর্ম যে প্রকারে করিতে হয়, তাহা! পৃর্কেই বলি- 
স্বাছি । এক্ষণে সম নাঁডীর বিষয় বলিতেছি। 

উপবিশ্তাঁসনে যে!গী পদ্মাননং সমাঁচরেৎ। 

ওর্ধবাদি ম্তাসনং কুর্যাদ্যথৈৰ গুরুভাবিতম্। 
নাভীশুদ্ধিং প্রকুকত প্রাণারাষবিশুদ্ধয়ে ॥ 

প্রথমে গ্ন্াসন করিয়া উপবেশন পূর্বক শুর্বাদি-স্কাঁস * করিবে |। 

পরে গুরুর উপতদশক্রমে প্রাণায়ামশুদ্ধির নিমিত্ত নাড়ীশ্ুন্ধি করিবে। 

বাস্থবীজং ততো ধা ধৃতরবর্ণ সতেজসম্। 
চন্দ্রেণ পৃরয়েছাদুং বীছং যোড়শকৈ: ন্ুধীঃ | 
চতুঃযঞ্ট্যা। মাত্রয় চ কুস্তকেনৈব ধারবেৎ। 
হবাত্রিংশন্মাত্রয়া বানুং কূর্য্যন [ড্যা চ রেচয়েৎ। 

নাভিমুলাদ্বহ্ছিমুথাপ্য ধ্যায়েত্েজৌহবনীযুতম্। 
বহ্ছিবীজযোড়শেন সুর্য্যনচিড্যা চ পূরয়েৎ। 
ছত্ব:যই/1 মাত্রয়া চ কুম্তকেনৈৰ ধাঁরয়েৎ। 
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া বাছুং শশিনাড্যা চ রেচয়েখ। 
নাসাগ্নে শশবৃখ্িষ্বং ধ্যাত ওজাযাতল্সাসমধিতম্। 

ঠংবীজযোড়শেনৈর ইড়য়া। পূরয়েন্মরুৎ। 
তুধবষ্ট্যা যাত্রয়া চ বং বীজেনৈব ধারয়েৎ। 
অমৃতং প্লাবিতং-খ্যাক্ষী নাড়ীধৌতং বিভাবয়েৎ। 

লকারেণ দ্বাত্রিংশেন দৃঢ়ং ভাব্যং বিরেচয়েৎ। 

প মহ্প্রণীত * দীক্ষা ও সাধন।'? দেখ । 



১০২ যোগতত্ব-বার্িধি। 

এবছিধাঁং নাডীশুদ্ধিং কতা নাডীং বিশোধয়েৎ। 
দৃঢ়ো ভূত্বাসনং কত! প্রাণারামং সমাচরেত ॥ 

তদনস্তর,_ধৃঅবর্ণ ও তেজোময় বায়ুতত্বের বীজ “যং” ধ্যান করিয়া 
এ বামুবীজ “যং” ষোড়শমাত্রা জপসংখ্যান্বার1 ইড়া অর্থাৎ বামনাঁসাপুটে 
বাষু পূরণ করিবে; চতুঃষষ্টিমাত্রাদ্বার| কুস্তক করিয়া ধারণ করিবে, 

এবং দ্বাজিংশম্মাত্রাঘারা পিঙ্গল। অর্থাৎ দক্ষিণনাসাঁপথে রেচন করিরে | 

নাভিমূল হইতে অগ্নিতত্বকে যৌগবলে উত্থাপিত করিবে, এবং এ অগ্নি 

তত্বে পৃথিবীতত্ব সংযুক্ত করিয়া ধ্যান করিবে । পরে অগ্নিতত্রের বীজ 

“রং” ফোড়শমীত্রা জপসংখ্যান্বাবা! পিঙ্গল1] নাড়ীতে অর্থাৎ ছক্ষেণ নাসা- 

পুটে বায়ু পূরণ করিবে; এরূপ চতুঃষষ্টিমী ত্রান্বারা কুস্তক করিয়া বাযু- 
ধারণ করিবে এবং দ্বাত্রিংশন্মাত্রা জপহ্বারা ইড়ানাঁড়ীতে অর্থাৎ বাম- 

নাসাপুটে বাু রেচন করিবে । পরে ল্)টসার অগ্রভাগে জ্যোত্সামর 

চন্দ্রবিশ্ব ধ্যান করিয়া “ঠং” এই চন্দ্রবীজ যোঁড়শমাত্রা জপদ্বার1 ইড়া- 
নাড়ী অর্থাৎ বামনাসাঁপুটে বাযুপুরণ করিবে । জলতত্বের বীজ “বং” 
_-্রী “বং চতুঃষষ্টিমাত্রা জপদ্ধারা স্ুষুক্পা নাড়ীতে কুস্তক করিয়! বায়ু 

ধারণ করিবে এবং এ নাসাগ্রস্থিত চন্দ্বিশ্বনি:্গত অমৃজ্তধারা প্লাবন 

দ্বারা দেহস্থ সমস্ত নাঁড়ী ধৌত হইতেছে, ইহা ধ্যান করিয়া পৃথিকী- 
তত্তের বীজ “লং” দ্বাত্রিংশন্াত্রা জপদ্বাা পিঙ্গলা নাঁড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ- 

নাঁসাপথ দিয়া বাস রেচন করিবে । এইবূপে নাড়ীশুদ্ধি করিয়া দুঢরূপে 
আসন করিয়া উপবেশন পূর্বক প্রাণায়ম করিবে । 

“ শিষ্য । প্রাপায়াম যখন করিতে হইবে, তখনই এবং তৎ- 
পূর্বেই কি নাড়ীশুদ্ধি করিতে হইবে ? 

গুরু । না,। নাঁড়ীস্তুদ্ধি করিয়া যখন অবগত হইতে পারিবে যে, 

ক্লাতীশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, তখনই প্রাণায়।ম অভ্যাস আরজু করিবে । 
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নাড়ীশুদ্ধি করিয়া প্রাণায়াষ অভ্যাস মা করিলে, প্রাণাযাম সাধন 

সহজে হয় না। ্ 

শিষ্য । ব্যাপারটা বড় কিন বলিয়া বোধ হইতেছে । নাড়ী 
শুদ্ধির অন্ত উপায় কিছু আছেকি? 

গুরু । উপায় বহবিব আছে। আর এক প্রকার বলিতেছি, 

শোন, 

বিধ্যুন্তিকম্মসংযুক্তঃ কামসংকল্পবর্জি ত: | 

ক্যমৈশ্চ নিয়মৈযুক্তিঃ সর্ববসঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ 

কতবিছ্যো জিতক্রোধঃ সত্যধশ্মপরারণঃ | 

গুরুশুশ্ষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ ॥ 

নাঁড়ীশুদ্ধি করিতে হইলে» কামনা ও সঙ্কল্পবর্ষিত হইয়া বিধি- 
বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । যষঘ ও নিয়ম-সমন্বিত হইয়া সকল 
প্রকার বিষয়াঁসক্তি ত্যাগ করিবে । ক্কতবিদ্য, জিতক্রোধ, সত্যপরাক্পণ 

ও ধশ্মশীল হইবে । পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তিশীল হইবে, এবং 

নিয়ত গুরুশুশ্বষার নিরত থাকিবে । 

শিষ্য । বিবি-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান__অর্থে কি বুঝিতে হইবে ? 
গুরু । স্ব শব আশ্রম ও বর্ণোচিত সন্ধ্যা-আহ্িক প্রভৃতি | 

স্বাশ্রমস্থঃ সদাঁচাঁব্রো বিদ্বপ্তিশ্চ সুশিক্ষিতঃ | 

তপোঁবনং সুসংপ্র্নপ্য ফলমূলোদকণন্থিতম্ ॥ 

তত্র রম্যে শুচৌ দেশে ব্রহ্গঘোঁবসমন্থিতে | 
ব্বধশ্মনিরতৈঃ শাস্তৈব্রক্গবিদ্তিঃ সমাবুতে ॥ 
বাঁরিভিশ্চ সুসংপৃর্নে পু্পৈনপনাঁবিধৈষযু্তে । 
ফলমূলৈশ্চ সংপূর্ণে সর্ববকাম্ফল প্রদ্দে ॥ 
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দেবাঅমে বা নদ্যাং বা গ্রামে বা নগরেষু বা। 

স্থশোভনং মঠং কা সর্বরক্ষাসমখিতম্ ॥ 

ত্রিকালঙ্গানসংঘুক্ত: স্বধর্মনিরতঃ সদা । 

বেদান্তশ্রবণং কুর্ববংস্তম্মিন যোগং সমভ্যসে | 

বিদ্বান্দিগের সকাশে শিক্ষালাভ করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থার 

করতং আশ্রমোচিত সদাাচার সমস্ত রক্গা করিবে । ফল, সবল ও জল- 

সমখিত কোঁন তপোবনে গমন'পুর্ব্বক বেদপবনি-সমস্থিত, ন্বধশ্পতায়ণ 
দজতেন্দ্রি় বেদবিৎসমূহে পরিপূর্ণ, কোন মনোহর বিশুঞ স্থলে অথবা 

সর্ববকামার্থপ্রদ ফলমুল-সমস্ষিষ্ড দেবায়তন, নদী, গ্রাম অথব। নগরে 

সব্বপ্রকারে স্গরচিত সুন্দর মঠ নিশ্মাঁণ করিয়া তেই স্থানে জত্তিসন্ধ্যায় 

লানলীল ও স্বধশ্মনিষ্ঠ হইয়া সর্বদা বেদান্ত শ্রবণ করতঃ যোগাভ্যাসে 
“প্রবৃত্ত হইবে। 

শিব্য। আপনাকে বলাই বাছল্য, বর্তমানকালে পূর্ববর্ণিত স্থান- 

প্রাপ্তি ছুলভ। 
গুরু । শাস্বোদস্ট এই যে, বেদান্তাদি গ্রন্থ শ্রবণে, বিদ্বান্ বা 

ব্রঙ্মজ্ঞ ব্ক্তিগণের নিকটে উপদেশ গ্রহণে চিত্তে সত্বপগ্তণের প্রকাশ 

প।ইবে। তৎপরে সুন্দর ও স্বরচিত মঠে বসিয়া ক্রিয়া! করিলে সহজেই 
দন্ত ও নাঁড়ীশুদ্ধি হইতে পারিবে । পূর্বোক্ত মত স্থানের বর্তমানে 

'দুষ্পাপ্যতা জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু নিজগৃহেই পূর্বকথিতভাবে গৃহ 
নির্দেশ করিয়া ও বেদান্ত গ্রস্থাদির পাঠ ও অঠলোচিশ্/ করিতে করিতে 

এই কার্য য করিতেপারা, যায়»৮তাহাতে কোনও অন্তরায় কাহারও 

পক্ষে নাই বলিয়া বোধ হয়। 

শিষ্য । না? সে অভাব কাহারও হইতে না পারে । 
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খর 74 অথবা 

কেচিন্বদন্তি মুনরস্তপ:ম্বাধ্যায়সংযুতাঃ £ 

ক্বধর্মনিরতটি শাস্তাস্তম্ত্েযু চ সদা রতাঃ ॥ 
নিঞ্জনে নিলয়ে রম্য বাতাতপবিবর্জিতে । 

বিধ্যুক্তকশ্মসংযুক্তঃ শুচিতুত্বা সমাহিতঃ 1 
মন্ত্ৈনস্ততন্ধারং সিতভস্মধরঃ: সদ] । 

মদাসনোপরি কুশান্ সমাস্থীকাথ বাইজিনম্ ॥ 

অনেকানেক খবিরা বলেন, কুক্ছু ও হ্বাধ্যায়রত হইয়া শ্বধম্মানুষ্ঠান 
করতঃ সর্বদা জ্শান্সাধ্যন ও অস্তরেক্দিয়ের নিগ্রহ করিয়া বাতাঁতপ- 

বিহীন জনশুন্য রমণীয় গৃহমধ্যে কাধ্যের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে, এবং 
শুচি ও সংযতচিন্ত হইয়া মন্ত্র্ধার! অঙ্গন্যাস করতঃ নিত সর্বাঙ্গে শুভ্র 
ভন্ম ধারণ করিবে । আর স্বত্তিকাঁর উপর কুশাসন কিম্বা ম্বগচর্্ম বিস্তৃত 

কৃরিয়া উপবিষ্ট হইবে | 

বিনারকং সুসংপুজ্য ফলমূলোদকদিভি: / 
ইষ্টদেবং গুরুং নত! তত আরভ্য চাসমম্ ॥ 
প্রাজুখোদজ্ুখো। বাপি জিতাসনগতঃ স্বয়ম্ । 

সমগ্রীবশির£কারঃ সংবুত্তাশ্তঃ সুনিশ্চলম্ 1 

নাসাগ্রদৃক সদা সম্যক সব্যে নম্যেতরং করম্। 

নাসাপ্রে শশভৃছিম্বং জ্যাৎসাঁজালবিরাজিততম্ ॥ 
সপ্তমস্য তু বর্শশ্ত চতুর্ধং বিন্দুসংযুতম্ । 
স্ববস্তমস্থতং পশ্ঠন্ সেত্রযাভ্যাং স্থসমাহিতঃ ॥ 

ইড়াক়়্াং বাযুমারোপ্য পুরসফিত্বোদরস্থিতম্ 1 

ততোহগ্সিং দেহমধ্যস্থঃ ধ্যান্গন্ জীলাবলীঘুতস্ 
৯৪ * 
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রেফঞ্জ বিস্মৃসং খুক্তমগ়িমগুলসং যুতম্। 

ধ্যায়ন্ বিরেচয়ে পশ্চান্ুন্দং পির্থলয়! পুনঃ ॥ 

পুন: পিঙ্গলয়া পৃর্য্য প্রাণং দক্ষিণতঃ স্ুুধীঃ | 
পুনশ্চ রেচবেন্ীমানিড়য়া চ শনৈঃ: শনৈঃ 1 

তদনন্তর ফল, মুল ও জল ইত্যাদির দ্বারা যথাবিধানে গণদেবতার 
অর্চন পূর্বক ইষ্টদেবতার ও শ্রীগুরুর বন্দন1 করিয়া আসন কব্রিতে 
আরভ্ত করিবে । জিতাসন হইলে, পরে পূর্বাস্ত কিহ্বা উত্তবাস্য হইয়া 
প্রীবা, মস্তক ও দেহ সরলভাঁবে রাখিয়া মুখসংবরণ করতঃ নিশ্চল 
ও নাসাগ্রন্থশ্যদৃ্তি হইয়া বামকরে দক্ষিণ কর রাখিব । নাসাগ্রে 
জ্যোতস্বাসমুহ-বিরাঁজিত চন্দ্রবিষ্ব ও বিন্দুযুন্ত সপ্তম বর্গের চতুর্থ অক্ষর 

অর্থাৎ (ই) এই স্ুুধাবী ৰর্ণটিকে চক্ষুদ্বয়ে দর্শন করিয়া] একাগ্র- 

চিত্ত হইয়া ইড়া নাড়ীতে বাষু আরোপিত করতঃ উদর পূর্ণ করিবে । 
অনন্তর শিখাসমৃহযুক্ত শরীরমধ্যগত অগ্রিকে ধ্যাঁনপূর্বক অগ্রি-মগুল- 

মধ্যগত অন্ম্বারযুক্ত রকার অর্থাৎ (রং) এই বর্ণ চিন্তা করতঃ পরে 

পিঙ্গলাদ্বাবা খুনরাঁয় ধীরে ধীরে রেচন করিবে । আবার পিঙলাদ্বার! 

দক্ষিপনাস! পূর্ণ করতঃ স্ুবুদ্ধি ব্যক্তি পুনর্বার ধীরে ধীরে তাহাকে 
ইড়ানাড়ীযোগে রেচন করিবে । 

ভ্রিচতুব্সরং বাপি ভ্রিচতুমাসমেব চ। 
ষটকত্বমাচরন্ নিত্যং রহন্তেবং ভ্রিসন্ধিষু ॥ 

তিন চারি বৎসর বা তিন চারি মাস প্রত্যহ ভিসন্ধ্যাকস ছয়বার 

করিয়া এইন্প অভ্যাস করিবে । 
শিব্য। তিন চারি বৎসর, কি্বা ভিন চারি মাস--এ কথার 

সম্যগর্থ উপলদ্ধি করিতে পারিলাম না? 
গুরু । রূপ আচরণ করিলে, ভিন চারি মাস হইতে তিন চারি 



যোগতত্ব-বারিধি। ১০৭ 
পাত 

বৎসরের মধ্যে নাড়ীশুদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে । সাধকের ক্ষমতা, সাধকের 

একাগ্রতা প্রভৃতি ও পূর্বব্ন্মক্কত কম্মকলে কাহারও শীঘ্র, কাহারও 
বা বিলম্বে কাধ্যসিন্ধি হয়। আমার স্মরণ হইতেছে, আমার একজন 

শিষ্য পনর দিনে নাড়ীশুদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

শিষ্য । কি প্রকারে তিনি জানিতে পারিক়াছিলেন যে, শ্তাহান্ন 

নাড়ীশুদ্ধি হইয়াছে ? 
গুরু । নাডীশ্ঞদ্ধি হইলে সর্বদা চন্দনগন্ধ অন্ভব করা বাঁয়। 

কাণের মধ্যে ভ্রমরগুঞ্জনের শ্যায় এক প্রকার শব্দ অন্রভূভ হয়। 

শিষ্য । সধ্ধ্বিদা? 

গুরু । না। মধ্যে মধ্যে । 

শিষ্য 1 সর্বদা কোন ভাব লক্ষিত হয়? 

গুরু | হয়। শস্বে আছে 7 

নাঁড়ীশ্রন্ধিমবাপ্রোত্ি পৃথক্চিহ্হোপলক্ষিতাম্ । 

শরীরলঘুতা দীপ্তিবহেজণঠরবস্তিনঃ ॥ . 

নাদাতিব্যক্তিরিত্যেতচ্চিহং তৎসিদ্ধি্চকম্। 
ঘাঁবন্সৈতাতি সম্পশ্তেৎ তাবদেবং সমভ্যসেৎ ॥ 

পৃথথক্ চিহ্ন দ্বারা নাড়ীশুদ্ধি হইল বলিয়া জানা যায়। যতকালে 
দেহ লঘু €. অগ্নি প্রনীপ্ত হইবে, স্বরের স্প্টতা জন্মিবে, তখনই নাঁড়ী- 

শুদ্ধি হইল বলিয়া! বিদিত হইবে । , যাবৎ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত না 
হইবে, তাঁবৎকাঁল অভ্যাঁস হইতে বিরত হইবে না। 

শিব্য। দেহ লঘু অর্থে কিবুঝিব? 
শুরুপ। দেহ বেশ পাঁতলা অর্থাৎ ঝর্বরে জ্ঞান হইবে । 

শিষ্য । ব্বরের স্পষ্টতা কি? 



৭১৩৮" যোগত হ-বারিধি। 
৩০৩টি শাপাপাশীপাশী সী পেশী শশা সপপপীপীিশিশ পিপি পাপা পিপাসা পাপী পি পপ সাক পপ 

শুরু | যাহার ুযস্নামার্গ যত পরিষ্কার, তাহার ম্বর অর্থাৎ উচ্চারণ 

তত পরিফাঁর। নাড়ীশুদ্ধি ছার! সেই উচ্চাব্ণশুদ্ধি হইয়! থাকে । 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

সমমান (০ 

গ্রণায়াম। 

শিষ্য । লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ, প্রধানতঃ যোগ 

এই চাঁরিপ্রকার, এ কথ! পূর্বে শুনিয়াছি। এক্ষণে জানিতে চাহি, 

সর্বপ্রকার যোৌগের প্রণাস্ামই কি এক প্রকার নিয়মে সাধন করিতে 

হয়? 

গুরু । প্রায় একরপ, কিছু কিছু পার্থক্য আছে। হঠফোগের 

গ্রধান উদ্দেশ্ট, কুস্তক করিক্া শারীরিক উন্নতি বিধান এবং অনেক- 

খুলি এন্বধ্য লাভ। অতএব হুঠযোগে যে প্রাণাক্কাম, তাহাতে 

কুস্তকের অনেক প্রকার ভেদ ও প্রাধান্য আছে। 

শিষ্য । আমাকে তবে সেইগুলির যথাশাস্ব উপদেশ প্রদান 

করুন। 

গুরু 8 হঠযোগে উক্ত হইয়াছে 

সহিতঃ স্ুর্য্যভেদশ্ঠ উজ্জারী শীতলী তথা । 

ভক্ত্রিকা ভ্রামরী মৃষ্ছা কেবলী চাষ্কুস্তকাঃ ॥ 
কুস্তক আটগ্রকার॥ সহিত, স্থ্যযভেদ, উজ্জান্নী, শীতলী,»' ভস্থিকা, 

জ্রামরী, মুচ্ছা ও কেরলী। 



যৌপতত্ব-বারিধি। ১০৯ 

সহিতো' দ্বিবিধঃ প্রোৌক্তঃ প্রাণায়ামং সমাচরেহ। 

সগর্ভো বীজমুদ্চার্য্য নির্গর্ভো বীজবর্জিতঃ ॥ 
সহিত কুস্তক ছুই প্রকার, __সগর্ভ ও নির্গরভ। বীজমন্্ব উচ্চারণ 

করিয়া যে কুম্তক কর! যায়, তাহার নাম সগর্ভ প্রাণায়ান, এবং বীজমক্ধ 

পরিত্যাগ করিয়া যে কুম্তক হয়ঃ তাহাকে নির্ভ প্র।ণাক়াম বলে। 

প্রাপায়ামং সগর্ভঞ্ক প্রথমং কথয়ামি তে। 

স্বখাসনে চোপবিশ্ব প্রাচ্ছুখো বাপ্যুদ্ুখঃ। 

ধ্ায়েছিধিং রজোগুণং রক্তবর্ণমবর্ণকম্। 

*ইড়য়া পূরয়েছায়ুং মাত্রক্কা ষোড়শৈ: সুধীঃ | 
পুরকান্তে কুস্তকাছ্যে বর্তব্যস্তুড্টীয়ানকঃ | 

সত্ত্মরং হুরিং ধ্যাঁহ্া উকারং কুষ্বর্ণকম্্। 
চতুেষ্ট্যা চ দাত্রয়া কুস্তকেনৈব ধারয়ে। 
তমোময়ং শিবং ধ্যাত্বা মকারং শুরুবর্ণকম্ । 

দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়। চৈব রেচয়েদ্বিধিনা পুনঃ ॥ 

পুনঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য কুস্তকেনৈব ধারয়েৎ। 
ইড়য়া রেচয়ে পশ্চাঁৎ তশ্বীজেন ক্রমেণ তু। 
অন্ুলোৌমবিলোমেন ৰারং বারঞ্চ সাধয়েখ। 
পুরকাস্তে কুস্তকাস্তং ধূতনাসাপুটদ্য়ম্। 

কনিষ্টানামিকাস্থৃষ্টেঃ তর্জনীমধ্যমীং বিনা ॥ 

সগর্ড প্রাণায়াম কিরূপে করিতে হয়, তাহা ভোমাকে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। পূর্ববাভিমুখ কিন্বা উর্তরাভিমুখ হইয়া সুখাঁদনে উপবেশন 
পূর্বক অকাররূপী রক্তবর্ণ রজো গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে) 
পরে এ “অং"-বীজ যোডশসংখ্যা মাত্রা জপদ্বারা বামনাসারন্ধে, বানু 
পৃরিত করিবে । এইরূপে পুরক করিৰার শেষে এযং কুম্তক করিবার 



১১৬ যোগতততববারিথি। 
পপ বা 

'অগ্রে উড্ভীয়ান বন্ধ করিবে। পরে উকাররূপী কষ্ণরূপী কৃষ্ণবর্ণ 
সত্বগুণ-বিশিষ্ট বিষ্ুর ধ্যান করিয়া “উং” বীজ ,চৌবটিমাত্রা জপদ্বার! 
কুস্তক করিয়া বায়ুধারণ করিবে এবং ম-কারক্পী শুক্বর্ণ তমোগুণ- 

বিশিষ্ট শিবের ধ্যান করিয়া “মং” বীজ বত্রিশ মাত্রা জপদ্বারা দক্ষিণ- 
নাসারন্ধ, দিয়া বাঁমু রেচন করিবে । পুনর্ধার এঁরূপে এ এ বীজমাত্রা 

খ্যা জপঘ্বারা বায়ু দক্ষিণনাসায় পৃরিত, কুস্তক দ্বারায় ধৃত এবং 
বাঁমনাসাদ্ধারা ক্রমশঃ রেচন করিবে । এই প্রকারে অন্ুলোম ও 
বিলোমক্রমে বারশ্বার প্র।ণায়াম সাধন করিবে । পুরকের শেষ অবধি 

কুম্তকের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ কুস্তক করিবার কাঁলে বাম ওঞ্দক্ষিণ এই 

ছুই নাসাপুটই তঞ্জনী ও মধামা-অঙ্গুলীঘ্বয় ব্যতিরেকে কনিষ্ঠা, অনাঘিকা 
ও অনুষ্ঠ এই তিন অঙ্গৃণী দ্ব'ঁরা বন্ধ করিয়া বায়ুধারণ করিবে, অর্থাৎ 
কনিষ্ঠা ও অনামিক1 এই ছুই অঙ্গুলী ত্বারা বাঁমনাসাপুট এবং কেবল 
'অঙ্ুষ্ঠ দ্বার! দক্ষিণনাঁসাপুট বন্ধ করিতে হইবে। 

প্রাণায়ামং নিশভন্ধ বিনা বীজেন জায়তে । 

বামজানৃপরি ন্যত্তং ভ্রাময়েদ্বামপাণিনা | 

একাদিশতপর্যাস্তং পুরকুস্তকরেচনম্। 

উত্তম বিংশতিশ্মাতা! ষোড়শী মাত্রা মধ্যমা | 

অধম] ছ।দণী মাজা প্রাণায়ামান্ত্রিধা স্তাঃ ॥ 

অধমাজ্জায়তে ঘশ্মং মেরুকাপঞ্চ মধ্যমাৎ। 

উত্তমাচ্চ ভূঘিত্যাগন্ত্রিবিধং পিদ্ধিলক্ষণম্ ॥ 

[নগর্ভ প্রাণায়াম বীঞমন্ত্রজপ ব্যতিরেকে সাধিত হইয়া থাকে । 
পৃরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন অঙ্গবিশিষ্ট প্রাণারামে এক অবধি শত 
পর্য্যত্ত মাত্রানংব্যা নিপ্দিউ আহঙ্ছে। মাত্রাসংখ্যা পুরকে এক গণ, কুস্তকে, 
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চাকিগুণ এবং রে5চকে ছুইগ্ণ হইয়া থাকে । মাত্রাসংখ্যা্লারে 

প্রাণায়াম তিনপ্রকার”বিংশতি, ষোড়শ ও ছ্বাদশমাত্রা । বিংশতি- 

মাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম উত্তম, যোড়শমাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম মধ্যম, এবং 

ভ্বাদশমাত্রীসংখা প্রাণীয়াঁম অধম । উত্তম মাত্রা প্রাণায়ামে বিংশতি- 

মাত্রা পূরকে, উহার চারিগুপণ অর্থাৎ অশীতিমাত্রা কুষ্তকে এবং দ্দি গুণ- 

মাত্রা অর্থাৎ চল্লিশমাত্রা রেচকে গৃহীত হয় । এরূপ যধ্যম ও অধমমাত্রা 

প্রাণাঁয়ামে চারি ও ছুইগুণক্রমে কুস্তক ও রেচকে মাত্রাসংখ্যা বুঝিতে 

হইবে । অধম মাতা সাধনে শরীর হইতে ঘশ্ম নিঃহ্গত হইতে থাকে । 

মধ্যমমাত্রা প্রোণায়ামসাধনে পৃষ্ঠমধ্যস্থ মেরুদণ্ডের সমান যে একটি 
নাড়ী গুহাদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ, পর্য্যস্ত উদ্ধে উখিত হইয়াছে, সেই 
নাঁড়ীটি কম্পিত হইতে থাকে, এবং উত্তম মাতা প্রীণাঁয়ামসাধনে 

যোগী ভূমিতলে অবস্থান হইতে মুক্ত হইয়া আকাশ-সঞ্চারণত্ব লাভ 

করিতে সক্ষম হয়। ঘশ্ম নি:সরণ, মেরুকম্পন ও ভূমিত্যাগরূপ খেচ- 

রতা লাভ,_এই তিনটিই প্রাণীয়াহ সিদ্ধিক্ন লক্ষণ। 

প্রাণায়ামাৎ খেচরতং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্। 

প্রাণায়ামাদোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী ॥ 

আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণীয়ামী সুখী ভবেৎ ॥ 

প্রাণায়ামসাধন ছারা শৃন্যমার্গে গমনাগমনের ক্ষমতা জন্মে” 
রোগ বিনষ্ট হয়, কুগুলীশক্তি উদ্বোধিতা অর্থাৎ জাগরিতা হয়; মনের 

উন্মীলন অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া! থাকে এবং পরমানন্দ ও অপূর্ব 

লখলাভ হুয়। 

এখন পুর্বে যে সকল কুস্তকের কথা বলিয়াছিলম, তাহার সবিশেষ 
বিবর বলিতেছি, শ্রবণ কর. | 
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সূর্য্যতেদ কুস্তক ;-- 

পূররেৎ ক্র্য্যনাড্যা চ বথাঁশক্তি বহির্্মরুৎ। 
ধারয়েছন্যত্রেন কুস্তকেন জলন্ধরৈঃ | 

যাবৎ স্বেদং পখকেশাভ্যাং তাবৎ কুর্ববস্ত কুস্তকম্। 

প্রাণো২পানসমানশ্চোদানব্যানৌ তখৈব চ। 
নাগ: কৃশ্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনজ্য়ঃ | 

হৃদি প্রাণো বহেম্তিভ্যং অপালো গুদমণ্ডলে। 

সমানে নাভিদেশে তু উদানঃ ক£মধ্যগঃ | 

বাঁনো ব্যাপ্য শরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়ব:। 

প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিথ্যাঁতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ । 

তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহম্। 

উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কৃষ্বন্তুন্টীলনে স্বতঃ। 

রুকরঃ ক্ষুতৎরুতে জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজস্তণে। 

ন জহাতি মৃতে-কাপি.সব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ | 
এতে চ পঞ্চ বিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়ব: | 

নাঁগো গৃহ্গাতি চৈতন্যং কৃষ্দশ্চৈব নিমেষণম্ ॥ 
চিত্তং ধনঞ্য়ং শকং ক্ষণমাত্রং ন নিঃসরেৎ। 

সর্কে তে হুর্যাযসংভিন্না নাভিযলাৎ সমুদ্ধরেৎ ( 

ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাঁৎ ধৈর্যণাখণ্ডবেগতঃ | 
পুনঃ কুর্যেপ চ$কুষ্য কুম্ভরিত্বা তথাবিধি। 

রেচযিত্বা সাধয়েত্ত, ক্রমেশ চ পুনঃপুনঃ | 

কুস্তক: হুর্য্যভেদন্ব:জবা মৃত্যুবিনাশকঃ | 

বোধয়েৎ কুগডলীং শক্তিং দেহাললবিবর্ধনম্ ॥ 
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শ্রথমে জাঁলন্ধরবন্ধ মুদ্রা করিয়া পিঙ্গলা নাঁড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনণসা- 
পুটে বায়ু পুরণ পূর্বক বনু বত্বের সহিত কুম্তক করিয়া এ বাছু ধারণ 
করিবে । যে পর্যন্ত নথ ও কেশ হইতে ঘশ্মখ বাহির না হয়, তাবৎ- 

কাল পর্যন্ত গ্রাশায়াম করিতে থাকিবে । এই কুস্তক কর্িবাঁর সমজে 
প্রা, অপাঁন প্রভৃতি বায়ুসকলকে ক্র্্যনাড়ী অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী 

বারা ডেদ করির' সমাঁনবাঁঘুকে নাঁভিমূল হইতে উদ্ধত করিবে । পরে 
ইড়া অর্থাৎ বামনাসাপথে ধৈর্য্যের সহিত ক্রমশঃ সম্পূর্ন বেগে রেচন 
করিবে । পুনর্বার দক্ষিণনা সাতে পূরক, শ্ুবুক্বাতে কুস্তক ও বাষনাঁসা- 

পথে ধৈর্যের স্ধহিত ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বেগে রেচন করিবে । পুনর্ববার দক্ষিণ- 
নাসপাতে পূরক, স্ুম্মীতে কৃম্তক ও বামলানসাঁপথে রেচক করিবে $ 

এইরূপ বারম্বার করিবে। এই শুর্যযভেদ নামক কুম্তক দ্বারা জরা ও ম্বৃত্যু 

বিনষ্ট, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বোধিত এবং ট্দহিক অগ্নি বর্ধিত হয়৷ 
প্রাণ, অপান, সমান, উদ্দান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রকার বাস অন্তঃস্থ 

এবং নাগ, কৃত্ঘ” কৃককপ, দেবদত্ত ও ধনপ্রয় এই পঞ্চপ্রকাঁর বায়ু বহিঃস্থ $ 
এই অন্তঃস্থ পঞ্চ বামুই কার্্যবিশেষে বহিঃস্থ পঞ্চবাঁযু হইক্স! থাকে $ 
হৃদয়ে প্রাণ, গুহাদেশে অপাঁন, নাঁভিদেশে সমান, কঙদেশে উদান 
এবং সমস্ত শরীরে ব্যানবাযু ব্যাপ্ত থাকিয়া প্রবাহিত হইতেছে £ 
উদশ্পারে নাগবাছু, উন্মীলনে কৃম্ম বাঁঘুং ক্ষুৎকারে রুকর বাম ও বিজ্ভ্ণে 
দেবদত্ত ব্বাযু প্রবাহিত হস্স এবং সর্ববদেহব্যাপী ধনঝ্রয়বাদু মৃত্যু হইলেও 
শরীর হইতে বিচ্যুত হয় না। নাগবায়ু ছাত্র চৈতন্স, কৃর্মবানু দ্বার! 
নিমেষণ কর্ধ্য * * * ধনঞ্জস় বানু দ্বারা শব্দ উৎপাদন হইয়া থকে ২ 
ধনঞ্য় বায়ু মুহর্ভকালও দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয় না 1 

শিষ্য 4 আপনি যে দশপ্রাণের কথা বলিলেন তাহাদের বিবরশ্থ 
বিল্তারিত ভ।বে আর একবাব বলুন ॥ 

* ৫ 



পক 
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শুরু । এ দশপ্রাণ সম্বন্ধে যোগশান্ে যাহা কথিত হইয়াছে, 
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর! 

বদান্তি পক্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতম্ | 

কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশীরং স্থগোপিতম্। 

প্রাণো বসতি তত্রৈব বাসনা ভিরলঙ্ক তঃ ॥ 
অনাদিকশ্মসংঙ্িষ্টং প্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ ॥ 

জীবগণের হদ্য়-মধ্যে দিব্যলিঙ্গ-ভূঘষিত এক দিব্য পক্ষজ বিদ্যমান 

আছে। কথ গঘঙ চছ জ ঝ এ ট ঠ-_-এই দ্বাদশটি অক্ষর এ দ্বাদশ- 

দল পক্ষের প্রতিদলে বিরাজিত আছে । এই ছ্াদ্রশদল পল্মমধ্যে 
অনাদি কশ্মসংগ্রি্ট বাদনা-বিজড়িত অহঙ্কারযুক্ত প্রাণবাঘু বিরাজ 

করেন । 

শিষ্য । অপর-প্রাণগুলি ? 

গুরু | যদিও আরও লয়টি প্রাণ আছে বটে, কিন্ত প্রাণবাসুই 

লকল। প্রাণই বৃত্তিভেদে দশটি নামে সুখ্যাত। শাস্্স বলেন” 
প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ॥ 

বর্ডস্তে তানি সর্বাণি কথিতুং £নৰ শক্যতে । 

বৃত্তিভেদে প্রাণই নানাবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে । কেবল 
ক্শটি নামে নহে, অনেক নামে । তবে দশটিই প্রধান । তাই যোগ- 
শান্সে দশটি নাম কথিত হইন্নাছে। সকলগুলি বলিবার শক্তি নাই 
সেই দশপ্রাপের নাম যথা 

- প্রীণন্তয বুত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ॥ 

বর্তস্তে তানি সর্বানি কথিতুং ৫নব শক্যতে | 
প্রাণো্পানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমত |. 

নাগ: কুষ্মশ্চ ককরো দেবদত্তো ধন্জনঃ 4 
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দশ নামানি সুখ্যানি মক্্রোক্তানীহ শাস্থাকে | 

কুর্ববস্তি তেইত্র কার্যাণি প্রেরিতানি স্বকম্মভিঃ ॥ 

প্রাণই বৃত্তিভেদে বাবধ নামে অভিহিত হয়। তাঁহাদের সকল 
গুলির নাম বলিবার শক্তি নাই। তন্মধ্যে যে দশটি প্রধান, তাহাদের 

নামই বলিতেছি। প্রাণ, অপান, সমান, উদাঁন ও ব্যান, এই পাঁচটি 

এবং নাগ, কর্ম» কৃকর, দেবদত্ত ও ধনগ্রয় এই পাঁচটি, সমুদয়ে এই দশ- 

সংখ্য প্রাণবাফুই প্রধান । এই দশটি বাছু নিজ নিজ কম্মবশতঃ পরি- 

চালিত হইয়া দেহকে কার্যযসম্পাদক করিতেছে । 

শিষ্য। ও বায়ু দশটি কোথায় থাকিয়া কি প্রকণর ক্রিয়া করি- 

তেছে, বিশদভাবে তাহাঁও আর একবার বলুন । 

গুরু । মযোঁগশাস্ে উক্ত হইয়াছে 

অন্রার্পি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাং স্যর্দশতঃ পুনঃ | 

তত্রাঁপি শ্রেষ্ঠকর্তীরো প্রাণাপানৌ ময়োদিতো।। 
হদি প্রাণে গুদেহপানঃ সমানো নাভিমগ্ডলে । 

উদানঃ কঃদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ | 

নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ কুর্বস্তি তে চ বিগ্রছে। 

উদগারোন্নীলনং ক্ষৃতট জভ্ভা হিকা চ পঞ্চ | 
'অনেন বিধিনা যো টব ব্রহ্গাশ্ডং বেত্তি বিগ্রহম্। 

*. সব্ধরপাপবিনির্ম,ক্তঃ সযাতি পরমাঁং গতিম্॥ 

এঁ দশ বাযুর মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই 

পাচটি বাখু প্রধান। তাহার মধ্যে "আবার প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়ই 

শ্রেষ্ঠতম, যেহেতু, এ ছুইটিই শরীরের প্রধান কাধ্য সমুদায় সম্পাদন 
করিয়া,থাকে । হৃদয়দেশে প্রাণ, গুহাদেশে অপ্ঠন, নাভিমণলে সমান, 
কে উদ্ান এবং সকল শরীরে ব্যান সঞ্চান্সিত হইয়া! নিজ নিজ কাধ 
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সম্পাদন করিতেছে । নাগ প্রতৃতি আর যে পাঁচটা বাস আছে, 
তাহাঙ্ধের মধ্যে নাঁগের কাধ্য উদগার, কুশ্মের প্রসারণ ও সক্কষোঁচন, 

করেত ক্ষুধা ও তৃষ্তা, দেবদত্তের জস্তণ, এবং ধনঞ্জয়ের কাঁধ্য হিকা। 

যে ব্যক্তি এই সকল ৫দহিক বাধুবিধাঁন বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অবগত আছেন; 
তিনি সমুদজ্ পাঁতকরাঁশি হইতে যুক্ত হইয়া! পরমা গতি প্রাপ্ত হইতে 

পারেন । 

শিষ্য । এক্ষণে যে কুস্তকের কথ] বলিতেছিলেন, তাহার অবশ্িই 

গুলির কথা বলুন । 

গুরু । শোন: 

উজ্জায়ী কুন্তক,__ 

নাসাভাং বাসুমাকষ্য বায়ুং বক্তে,প ধারয়েৎ। 

হরদগলাভ্যাং সমাকুষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ। 

মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুষ্যাজ্জালম্ধবং ততঃ । 

আশ£ককুস্তকং কতা ধারয়েদবিরোধতঃ | 

উজ্জায়ীকুস্তকং কৃত্বা সক্কার্্যাণি সাধয়েৎ ? 

ন ভবেৎ কফরো?গঞ্চ ক্ুরৰাযুরজীর্ণকম্। 

ঘআমবাতং ক্ষয়ং কাসং জর-্ীহা ন জায়তে । 

জরাম়তাবিনাঁশীয় চোজ্জায়ীং সাঁধয়েন্সরঃ ॥ | 

উভক্র নাঁসিকাপথন্থার বহির্বাযু এবং হৃদয় ও গলদেশঘারা অভ্তর্ববাযু 

আকর্ষণ পুর্ববক মুখের মধ্যে কুস্তক করিয়া ধারণ করিবে । পরে ম্খ 

প্রক্ষালন করিয়া] জাঁলন্করকন্ধ নামক মুদ্রা করিবে । এইবূপে যথাশক্তি 

কুষ্তক করিয়া অবিরোধে বাঁধু ধারণ করিবে । ইহার নাম ,উজ্জায়ী 

কুস্তক 7) ইহাদ্বারা সর্ববক্াধ্য সাধন হয় । এই উজ্জায়ী বুভ্তক কলে 
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কফরোগ, ক্রুর বায়ু, অজীর্ণ রোগ, আমবাত, ক্ষয়রে?গ» কাস, জ্বর» 

প্লাহা প্রভৃতি হয় না এবং জর] ও মৃত্যু বিনষ্ট হয়। 

শীতলী কুস্তক ১-- 
জিহ্বয়া বায়ুমারুষ্য উদরে পুরয়েচ্ছনৈঃ | 
ক্ষণঞ্ কুস্তকং কৃহা! শাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ | 

সর্ধবদ1 সাধয়েদযোগী শীতলীকুস্তকং শুভম্। 
অজীর্ণং কফপিত্তঞ্ক নব তন্য প্রজায়তে ॥ 

জিহ্বাদ্ারা বাঁফু আকধণ কিয়! ক্রমশঃ উদরে পূরণ পূর্বক কুস্তক 

করিবে । এইরূপে ক্ষণমাত্র কুস্তক করিয়া উভয় নাসাদ্বারা রেচন 

করিবে! যোগী সর্বদ] এই শুভজনক শীতলীকুস্তক সাধন করিবে ॥ 

এইকব্ূপ করিলে অজীর্ঁণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মে না । 

ভস্ত্রিক। কুন্তক,__ 
ভস্ত্রেব লৌহকারাণাঁং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ। 
ততো বাযুধ্চ নাঁসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ | 
এবং বিংশতিবাঁরঞ্চ কৃত্বা কুর্য্যাচ্চ কুস্তকম্ । 

তদন্তে চালয়েদ্বাযুং পূর্বোক্তঞ্চ যথাবিধি | 
ত্রিবারং সাঁধয়েদেবং ভত্থিকাকুস্তকং সুধী: | 

,... নচ রোগং ন চ ক্লেশমাঁরোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥ 

লৌহকারের ধমকাযন্ত্র ছারা অগ্রিপ্রপীপন জন্য যেমন বায়ু আকর্ষণ 

কর! যাপন, তাদৃশ উভয় নাঁসাপুটগ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া এমশং 

উদরে চালিত করিবে । এইরূপ বিংশতিবার বাঘু চালন করিয়া” 

কুম্তকু দ্বার বায়ু ধারণ করিবে । তাহার পরে ভস্ত্রিকা (ধাতাকল ) 

ছার] যেন্পে বায়ু নিঃস্ত্ত করা যা, ষেইরূপে, উভঙ্গ নাষাপুটদ্বার। বনু 
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রেচন করিবে । ইহার নাম ভগ্ত্রিকাকুম্তক ।! এইকুপে তিনবার 

সাধন করিতে হয় | এইজ্প সাধন দ্বারা কোন্ রোগ ব! কেশ হয় নাঃ 

এবং দিন দিন আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে। 

ভ্রামরী কুম্তক ১ 

'্অদ্ধরাত্রিগতে যোগী জন্তনাং শব্ববর্জিতে | 

কর্ণে) নিধায় হত্তাভ্যাং কুর্যাৎ পুরককুস্তকম্ ॥ 

শৃণুয়াদক্ষিণে কর্ণে নাঁদমন্তর্গতং শুভষ | 

প্রথমং বিদ্বীনানধ বংশীনাদং ততঃংপরম্ ॥ 

মেঘবর্ধরভ্রমরীবণ্টাকাংশ্যন্তরঃ পরম্। 

তুরী-ভেরী-ম্দাদিনিনাদানকছুন্দুভিঃ ॥ 

এবং নানাবিধং নাদং জাতে নিতামভ্যসাৎ। 

'অনাহতশ্য শব্ষশ্ত তন্তয শব্দন্ত যো ধবনিঃ। 

ধ্বনেরভ্র্গতং জ্যোতিজেণ্াতেরন্তর্গতং মনঃ। 

তন্মনে! বিলয়ং যাতি তদ্িষেণোঃ পরমং পদম্ | 

এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধি-সিদ্ধিমাপ্র,য়াৎ | 

অপ্ধরাত্রি হইলে যোগী ব্যক্তি জন্তগণের শবরহিত যোগসাঁধনো- 
পযোগী স্থানে গমন পৃর্বক উভয় কর্ণ হতন্তদ্বারা বন্ধ করিয়] পূরক ও 
কুষ্তক করিবে! এইকূপে কুস্তক করিলে দক্ষিণ কর্ণে শরীর্/ভ্যস্তরস্থ 

শব্দ শ্রুত হইতে থাঁকিবে। প্রথমে বিল্ল'র ( করতাঁলবৎ্ বাছ্য বিশেষ 

বাকিঝি পোকার স্কার শব্দ ) শব্দ তৎপরে বংশীরব, পরে সেঘগঞ্জন, 
'ঝঝরিবাচছ্যের ধ্বনি, ভ্রমরগুজন, ঘণ্টা, কাস, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, 

আনক-ছুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাছ্ধের নিনাঁদ ভ্রমশঃ শুনিতে পাওয়া 

যায় । শেষে হদয়স্থিত অনাহত মাধক দ্বাদশঙ্দল পদ্মের অভ্যত্তর হইতে 
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অনতপূর্বব শব্দ ও তাহা! হইতে উদ্ভূত প্রতিশব্ শ্রতিগোচর হইবে ॥ 
পরে যোগী নয়ন নিমীলনাবস্থায় অন্তরমধ্যে সেই অনাহ-তপপ্স্থ প্রাতি- 

ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতি দর্শন করিবে । সেই দীপকলিকাকার জ্যোঁতি- 

শ্মর ব্রন্দে যৌগিজনের মন:সংযুক্ত হুইয়! ত্রঙ্গরূপী বিষ্ণুর পরমপদে লীন 
হইবে। এইক্পে অভ্রামরীকুষ্তক সিদ্ধ হইলে সমাধি সিদ্ধিলাভ হইয়া 

থাকে । 

মুচ্ছ কুম্তক ;_ 

স্থথেন কুস্তকং কত্বা মনশ্চ ভ্রবোরভ্তরম্ 

সংভ্যজা বিষয়ান্ সর্বান্ মলো মৃচ্ছণ সুখপ্রদা । 
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে খ্ুৰম্ ॥ 

প্রথমে পূর্বোক্তপ্রকারে স্বচ্ছন্দে কুস্তক করিয়া মনকে সমন্ত বৈষ- 

ফিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্তিকরণ পূর্বক জদ্য়ের মধ্যবর্তী শুরুবর্ণ ছিদল 
আঁজ্ঞাপুর নামক পল্মে সংযুক্ত করিয়া এ পদ্স্থিত পরমাত্মাতে লীন 
করিবে । এই সুখগ্রদ মৃচ্ছ! নামক কুম্তক হইতে পরমানন্দ ভোগ 
হইয়। থাফে। 

এ হাত 

কেবলী কুস্তক ;-_ 

হংকারেণ বহির্যাতি সংকাঁরেণ বিশেৎ পুনঃ । 

ষটশতানি দিবারাত্রৌ সহস্তাণ্যেকবিংশতিঃ | 
অজপা নাঁষ গাক়ত্রীং জীবে অপতি সর্ব! : 

যৃূলাধারে যথা হংসম্ভথ1 হি হদিপক্কজে । 

তথা নাসাঁপুউছন্দবে ব্রিবিধং সংগমাগমষূ ॥ 

বর্জবত্যন্থুলীমানং শরীরং কর্মরূপকম্। 
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উপ বায়ু স্বভাবে! হাদশাঙ্গুলিং | 

গানে ষোড়শাঙ্গুল্যা ভোজনে বিংশতিষ্তথা 

চতুর্কিংশাঙ্গুলীঃ পাস্থাঃ নিদ্রাঁয়াং জিংশদঙ্গুলি: | 

৫নথুনে ঘট অিংশছুক্তং ব্যায়ামে চ ততোছরিকষ্। 

'্বভাবেহস্য গতে ন্যূনে পরমায়ুঃ প্রবদ্ধতে | 

ভম্মাৎ বাঘুংস্থিতে দেহে মরণং নব জাঁয়তে । 

বামনা ঘটন্ম্বন্ধে ভরবৎ কেবলবুস্তক | 

যাবজ্থীবেো জপেন্সন্মজপাসংখাকেবলম্। 

আগ্যাবাধ ধূতং সংখ্যাবিভ্রমং কেবলীকুতে । 

অতএব হি কর্তব্যঃ কেবলীকুস্তকো! নরৈঃ | 

কেবলী চাজপাসংখ্যা হ্িগুণা চ মনোন্মনী । 

নাসাভ্যাং বারুমাকয্য কেবল" কুম্তকঞ্চরেৎ। 

একাদিকচতু:বষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে । 

কেবলীমষ্ধ কুর্যযাদ্াঁষে যানে দিনে দিনে । 

অথবা পঞ্চধা কুর্ধ্যাদ্বথা তৎ কথয়ামি তে । 

প্রাতম ধ্যাহ্ছপায়াহ্ছে মধ্যে রাত্রিচতুর্থকে। 
ত্রিসন্ধ্যমথবা কুর্যাঁৎ সমমানে দিনে দিনে । 

পঞ্চবাবরং বিনে বুদ্ধি প্াবৈকঞ্চ দিনে তথা । 

অজপাপরিমাধঞ্চ যাবৎ পিদ্ধিঃ প্রজার়তে । 

প্রাণাক্াহং কেবলীঞ্চ তা বদতি যোগবিৎ ! 

কুস্তকে কেবলী সিদ্ধে৷ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে &॥ 
শ্বাসবাফুর নির্গষন কালে হং-কাব্ এবং গ্রহণকালে সঃ-কাঁর উচ্চা- 

রিত হুইস্া থাকে । হং-কাঁর শিবন্ষপী ও সং-কার শক্তিরূপী & এই 
পক্সমপুরুষ ও প্রকৃতিময় হংসঃ বা সোহহং শব্দকেই অজপা গায়ত্রী 
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বলে। এইরূপে জীব সমস্ত দিবারাত্রিঘধযে একবিং ংশতি সহ ষউ_ 

শতবর অজপানাঁম গায়ভ্রী জপ করিনা থাঁকে, অর্থাৎ অহোরাত্রমধ্যে 

২১৬০* বার নিশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে । গুহা- 
দেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যস্থিত মূলাঁধারপদ্ম হ্বদ়স্থিত অনাহতপদ্ম এবং 

ইড়া ও পি্দপ নাছীম্বক্ূপ নাসাপুউদ্বর এই ভিন প্রকার স্থানদ্বারাঁই 

হংসঃর্ূপ অজপাঁজপ অর্থাৎ শ্বাসবাযুব গনন ও আ।পযন হইয়া থাকে । 

এই শ্বাঁসবাদ্ুর বহির্দেশে গতির কন্রূপ পরিমাণ ষব্রবৃতি অঙ্গুলী 
হইয়। থাকে । এই শ্বাসবাঘুর স্বাভাবিক বহির্গতির পরিমাণ দ্বাদশ 
অঙ্গুলী, গাম্সনে বোঁড়শ, ভোজনে বিংশাতি, পথগমনে চতুর্বিংশতি, 
নিত্রায় জিংশত্, ৫বথুনে বউ ত্রিংশৎ্ এবং ব্যার(মে আরও কিঞ্চিৎ অধিক 

হইয়া থাকে। শ্বাস বহিগননের পরিমাপ স্বাভাবিক দ্বাদশানুলের 
অপেক্ষা! নূন হইলে আদঘুবৃন্ধি এবং অধিক হইচুল আদঘুঃক্ষয় হইয়া 
থাকে । দেহমধ্যে প্রাণবাদুই কুম্তক-সাধনের মূল হেতু । জীব জন্ম- 
অবধি মৃত্যু পর্যান্ত যথোক্ত পরিমিত সংখ্যায় অজপামস্থ জপ করিয়া 
থাকে । এই দেহমধ্যে প্রণবাদুর কেবল গমনাগমনেই €কবলীকুস্তক 

সাধিত হুইয় থাকে । এই কেবলীকুস্তকসাধনে পূরক ও রেচক নাই, 

-কেবল কুম্তকই অ।ছে। 

উভয় নাস।পুউ দ্বারা বানু আকর্ষণ করিয়! কেবল কুস্তক করিবে । 
প্রথম দিনে এই কুস্তক সাধনে এক অবধি চতুঃবষ্টিবার পর্য্যন্ত হংসঃ বা 

সোহহং এই মাত্রা জপসংখ্যসংখ্যাদ্বার! স্বাসবাসু ধারণ কন্সিবে। প্রতি 

দিন এই কেবলীনাঁমক কুস্তক আট প্রহরে আটরার--অথবা প্রাতে, 

মব্যাক্কে ও সান্াহ্ছে এবং মধ্য ও শেষ রজনীতে এই পাঁচ সময়ে পাঁচ 
বার। ক্লিংবা প্রভাতি, মধ্যাহ ও সায়াহ এই তিন সন্ধ্যার তিনবার 
মাত্রাজপের লমান সংখ্যার সাধন রুরিবে। এই কেবলীকুমক হে 

১৬ | 
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পর্ধ্যস্ত না সিদ্ধি হইবে, সে পর্যন্ত দিন দিন অজপাজপের পরিষাণ এক 
বা পাচবার-__এইক্রমে বদ্ধিত করিবে । 

এই কেবলীকুস্তক সিদ্ধি হইলে ভূতলে অসাধ্য কিছুই থাকে না। 
শিষ্য । হঠবোগের প্রীণায়াম কি অন্ত প্রকার আর নাই? 
গুরু | হা? আবুও কয়েক প্রকার আছে । 

শিষ্য । আমাকে তাহার উপদেশ দিন । 

গুরু / শিবসংহিতাঁমতে প্রাণায়াম করিবার প্রণালী এইরূপ” 
সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্থিতঃ | 

আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ। 

সমকারঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরুন্ সুধীঃ | 

দক্ষে বামে চ বিদ্বেশক্ষেত্রপালান্বিকাঃ পুনঃ | 

ততশ্চ দক্ষাঙ্গষ্ঠেন নিরুধ্য পিঙ্গলাং সুধী2 | 

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুস্তয়েৎ। 
ততন্ত্যক্ত1 পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ। 
পুনঃ পিঙ্গলয়াপৃধ্য যথাশক্ত্যা তু কুস্তয়েৎ। 

ইডয়! রেচয়েছামুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ | 
এবং যোগবিধানেন কুর্যাদ্িংশতি-কুভ্কান্। 

সর্বদ্বক্বিনিম্তুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ। 

প্রাতঃকালে চ মধ্যান্ছে হ্ুর্য্যান্তে চার্ধরাত্রকে ॥ 

কুর্যাদেবং চতুর্বারং কাঁলেঘেতেষু কুস্তকান্। 

ইন্খং মাঁসত্রয়ং কুর্য্যাদনালম্তং দিনে দিনে । 
ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ হ্যাদবিলঘেন নিশ্চিতম্। 

যোঁগাভ্যান কালে যোগী প্রথমে শোভাযুক্ত মঠে যথাবিপ্রি আসনে 

উপবেশন করিয়া! বাযুসাধন করিবে । সরলভাবে দেহ রক্ষা করিয়া 
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কতাঁঞ্জলিপুটে বামকর্ণে গুরুচতুষ্টয়কেঃ * দক্ষিণকর্ণে গণেশ ও ক্ষেত্র- 

পালকে, ললাঁটে অস্থিকাঁকে ( অথবা যে ইষ্ট দেবতা) নমস্কার করিবে । 

তৎপরে দক্ষিণ অঙ্গষ্ দ্বারা দক্ষিণ নাসিক! রোবপূর্ব্ক বামনাসিকা হবার! 

শনৈ: শনৈঃ বাছু আকর্ষণ পূর্বক উদর পূর্ণ করিয়া যতক্ষণ ক্ষমতা? তত- 

ক্ষণ কুস্তক করিবে । তদনন্তর অনামিকা ও কনিষ্টা অঙ্গুলি বার] বাম- 

নাসিকা রুদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণ-নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে এ ঘাষু পরিত্যাগ 

করিতে হইবে । ততপরে এরূপ ভাবে পুনরায় এপ্রকারে বাস আক- 
ধরণ পূর্ববক যথাসাধ্য কুম্তক করিবে । পরে বাম-নীসিকা দ্বারা ধীরে 
ধীরে এ বায়ু €রচন করিৰে। কিন্ত সাধান,যেন কোন প্রকারেই 

বেগে বায়ু পরিত্যাগ করা না হয়। এইরূপ ভাবে একাসনে বসির! 

একাদিক্রমে অন্নুলোম-বিলোমে বিংশতিবাঁর কুস্তক করিতে হইবে । 
প্রতিদিন আলন্ত-শৃন্য হইয়া শীত-গ্রীক্ম প্রভৃতি ঘন্ছসহিষ্ত হইয়া এক- 
বার প্রাতঃকাঁলে, একবার মধ্যাহ্কাঁলে ও একবার সায়ংকালে এবং 

আর একবার অদ্ধরাত্রি সময়ে, এই চারিব।র প্রাণীয়াম করিবে । 

আলশ্য পব্রিত্যাগ করিস্া তিনমাস পরধ্যস্ত প্রত্যহ এইকপে প্রাপায়াম 

করিলে শীঘ্রই নাঁড়ীশুদ্ধ হয় | 

ধদা তু নাড়ীশুদ্ধিঃ স্তাদযোগিনস্তত্রদর্শিনঃ। 
তদ1 বিধন্তদোষশ্চ ভবেদারবকুনস্তকঃ ॥ 

তত্বাদর্শাী যোগীর যখন নাড়ীশ্ুদ্ধি হয়, তখন তাহার দৈহিক 
দোষসকলু বিনষ্ট হইয়া যায় । এইরূপ অবস্থাকে আরম্তীবস্থা বলে। 

শিষ্য। এই আরম্তাবস্থার সাধন শেষ হইল কি না, তাহা কি 
প্রকারে বুঝিতে পারা যাইবে? 

» পাপ শপ পি পাশপাশি িশিপিপিসিস্পীিপিস্পীশশী লিল ৯ 

ক গুরু, পরমযগুনু, পরপর গুরু ও পরবেষ্িগুরু | 
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গুরু । আরস্তাবস্থার সা সাধন সিদ্ধি ্  হইলে ৫ যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ 

হয়, তাহা শাস্তে কথিত হইয়াছে । যথা. 
সমকাঁয়ঃ সুগন্থিশ্চ স্ুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ। 

প্রৌটবহ্িঃ সুভোগী চ সুত্বী সর্ববাঙ্গনুন্দরঃ 1 
সংপূর্তহৃদয়ো যোগী সর্তবোৎসাহবলবস্থিতঃ । 

জাকন্তে ষোগিনোহবশ্বমেতে সর্কে কলেবরে ॥ 

আরভাবস্থায় যোগী সমকায়, স্রগন্ধশরীর, দিব্য লাঁবণ্যসম্পন্ন ও 

স্বরসাধনে সমর্থ হয়েন ,_-এই সময় যোগীর অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, এবং 

তিনি উত্তম ভোঁগসমর্থ, সর্বাজসুন্দর, সুখী, সম্পূর্ণহ্ন্য, বল্শালী ও 
সর্বোৎসাহ-সমন্থিত হইয়া থাকেন । আরস্তাবস্থা সিদ্ধ হইলে যোগীর 
এই সমন্ত লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে । 

শিষ্য ! হযোগসাধন কালে সাধকের কয়টি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? 
গুরু ॥ চাঁরিটি। শান্স বলেন 

আরুস্তশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়ন্তদা | 

নিম্পত্তিঃ সর্বযোগেষু ষোগাবস্থা ভবস্তি তাঁঃ ॥ 

আরস্তাঁবস্থা, ঘটীবস্থা পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পান্যবস্থা,-যোৌগের এই 
চাঁরিটি অবস্থা ॥ 

শিষ্য । প্রাণায়াম সাধনের আরমাবস্থার কথা বলিলেন, অপর 

অবস্থাগুলির কথ। বলুন । 

গুরু! প্রথমে যে মতের প্রীণায়ামের কথা বলিকলাছি, তাঁহংর 

কলগুলির কথা বল হইয়াছে । পশ্চাছক্ঞ প্রাণায়ামের কেবল 

আরম্তীবস্থার কথা বলিয়াছি, অপর গুলির কথা বলিতেছি,_-অবিহিত 

হুইনা শ্রবণ কর। এস্থলে তোমাকে আরও একটি কথা বলিয়া রাখা 

গ্রর়োসম জান করি । বোপের এ যে চাপ্িটি অবস্থার কথা উক্ত 
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হইল, উহার প্রত্যেক অবস্থায় বিশ্ব উৎপন্তি উপস্থিত হইতে পারে, 

সেইজন্য যোগবিৎ্গণ যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রাণপপে তাহ! 

প্রতিপালন করিতে হইবে । সেসকল এ সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে ! 

যথ। 7 

আরম্তা বস্থ,__ 

আরম্তঃ কণিতোহস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে | 

অপরং কথাতে পশ্চাঁৎ সর্ধদূঃখৌঘনাশকম্। 

অথ বর্জদ্যং প্রবক্ষ্যামি ফোগবিদ্বকরং পরম্। 

যেন সংসারদুঃখাক্ষিং তীর্ব যাশ্স্তি যোগিনঃ ॥ 

প্রাণারাম-সাধনের আরম্তাবস্থায় যাহ] যোগ-বিস্বকর, তাহার 

কথা বল যাইতেছে”-সে সকল পরিত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য! 

বিদ্বনকল পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধন করিলে, যোগিগণ সংসার- 

সাগর অবশ্যই উত্তীর্ণ হইতে পারেন । 

অস্নং রুশ, তথা তীক্ষং লৰণং সার্ধপং কটুম্। 
বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্ীনং ঠতলবিদাহকম্। 

্তেয়ং হিংসাং জনছ্ধেষধ্শাহস্কারমনার্জ বম্। 

উপবাঁসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্। 

স্্ীসঙ্গমগিসেবাঞ্চ বহবালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্ । 

অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্ ॥ 

অগ্্, রুম্্র, তীক্ষ, লবণ, সর্প, কটু,__এই সকল দ্রব্য ভোজন, 
অধিক ভ্রমণ, প্রাতঃল্সাঁন, তল ব্যবহার, বিদাহক দ্রব্য মেবন,-- 

যোগীঘ্ পক্ষে নিষিদ্ধ । পরদ্রব্য হরণ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, কৃটিলতা, 
উপবাল, মিথ্যা কঞ্চ, মিথ্যা ব্যবহার, মোহ অর্থাৎ সংসারাসক্তিঃ 
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প্র(ণিপীড়ন, স্ত্রীঙ্গ, অগ্নিসেবন, বাঁচালতা, প্রিয় ও অশ্্রিয় বিচার, 

'মৃতিশর ভোঁজন, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে । 

উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিগ্রং যোগন্ত সিহ্ধয়ে। 

গোপনীয়ং সাধকানাং যেন সিদ্ধিভবেৎ খলু। 

স্বতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তান্থলং চুর্ণবর্জি তম্ 
কপূর্রং নিস্তষং মিইং স্রমঠং সস্ঘ্বন্মকম্ | 
সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাঁগ্যগৃহসেবনম্ | 

নামসংকীর্তনং বিষোঃ সুনাদ্অবণং পরম্। 
ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং শ্ীনতিগুকুসেবনম | 

সদৈতানি পরং যোগী নিক্ষমানি সমাচরেৎ & 

যে উপায়ে শীত্ব যোঁগসিদ্ধি হয়, তাহছাঁও বলা হইতেছে । কিন্তু ইহা 

সাধক্দিগের নিকটে অত্যন্ত গোপনীয় । এতদাচব্রণে নিশ্চয়ই সিদ্ধি 

লাভ হয়। ঘ্বত, ছুগ্ধঃ খিষ্টান্র, চূর্ণবর্জিত তান্থুল, কপূরি, নিন্তুষ দ্রব্য, 

মিষ্ট দ্রব্য, স্থশোভন মঠ ও সুশ্ত্র বস্্--এই সকল সেবন করা যোগীর 
কর্তব্য । 

অনিলেহক প্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা । 

বায প্রবিষ্টে শশিনি শীক্গতে সাধকোত্তমৈহ | 
সদ্যো ভুক্তেৎতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রির়তে বুধৈঃ | 

যাসকালে প্রথমং কুর্যযাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনম,1 

যে সমন অনিল অর্কে প্রবিষ্ট হইবে, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়তে শ্বা 
প্রবাহিত হইবে, সেই সময় ভোজন কর] কর্তব্য । আর যে সময় বাঁক 

শশীতে যাইবে অর্থাৎ বামনাসিকাক্স শ্বাস বহিতে থাকিবে; তখন 
বোগিজন শয়ন করিবে। আহার করিকা উঠিক্লাই বা অভুক্কাঁবস্থায় 
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ফোৌগসাধন কর। উচিত নহে । প্রথম প্রাণায়াম-সাধনকালে ছুপ্ধ ও ঘ্বত 

ভোজন করিতে হয়। 

ততোহভ্যাসে স্থিরীৃতে ন তাদৃ্নিয়ম প্রহঃ | 
অড্যাসিনা বিভোক্ব্যং স্ভোকং স্তোকমনেকধা । 

পূর্ববোক্তকালে কৃুর্যযাচ্চ কুস্তকান্ প্রতিবাসরে । 

ততো যথেষ্ঠী শক্িঃ শ্তাশোগিনো বায়ুধারণে। 

বথেষ্রং ধারণাদ্বারোহ কুল্তকং মিধ্যতি ধবম্ | 

কেবলে কুস্তকে সিদ্ধে কিং ন শ্ঠানিহ যোগিনঃ ॥ 

অভ্যাস স্থির হইয়! গেলে, আব এ প্রকার কঠোর নিরম প্রতি- 

পালনের আবশ্যকতা নাই। অধিকন্ধ, অভ্যাসকালে যোগিগণের অনেক 

বারে অল্প অল্প আহার করা উচিত। প্রথম অভড্যাসকালে প্রত্যহ, 

যথানিক়মে যথাসময়ে কুস্তক করা অধশ্তই উচিত। এই প্রকার নিয়মে 

কাধ্য কক্সিলে বাধুধারণ বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মিবে। বামুধারণে 

যথেষ্ট ক্ষন্তা জন্সিলে কেবলকুস্তক সিদ্ধি হয়। কেবলকুস্তকে সিদ্ধি- 

লীভ করিতে পারিলে ভূতলে সর্বকাধ্যই সিদ্ধি হইয়া থাকে । 

শিষ্য । আপনি যে প্রাণায়ীম-সিদ্ধির কথা বলিলেন, তাহার ক্রম 

কিরূপ, তাহাও বলিয়া দিন । 

গুরু । বলিতেছি” শোন-_ 

বাযুসিদ্ধির ক্রম, 

স্বেদঃ সংজারতে ল্েছে ক্যাগিনঃ প্রথমোদ্যমে | 

যদ সংজায়তে হ্বেদো মর্দনং কারয়েৎ সুধী: | 

অন্যথা বিগ্রহে ধাতুনাষ্টো ভবতি যোগিনঃ ॥ 

 শ্রাণায়াম-সাধনন কালে যোগীর দ্বেহ হইতে প্রথমে স্বেদবারি 
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নির্গত হয়। সাধক এ ঘশ্মজল নিজগাজেই মর্দন করিবে ;_না করিলে 
দেহস্থ ধাতু বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 

দ্বিতীয় হি ভবেৎ কম্পো দার্দ, রে মধ্যমে মতঃ। 

ততোহধিকত্তরাভ্যাসাদগগনেচরসাধকঃ। 

যোগী পল্মাসনস্থোপি ভূবমুৎ্স্তজ্য বর্ডতে | 
বায়ুসিদ্ধিস্তদ! জ্জেরা সংসারধ্বান্তনাশিনী । 

তাঁবৎকাঁলং প্রকবর্বীভ যোগোক্নিয়ম গ্রহম, ॥ 

অভ্যাসের দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবস্থাপ্রাপ্তির পরে 

সাধন করিতে করিতে ষোগীর ভেকের ন্তাক্স গতি হইতে থাঁকিবে। 
তদনম্তর অধিকতর সাধনে ক্রমে সাধক আঁকাঁশচারী হইতে সক্ষম 

হইবেন । এই সময়ে পদ্মাসনে আসীন হইয়াঁও ভূতল পরিত্যাগ 
করিয়া! শুন্তে অবস্থান করিবেন ;_-এইরূপ হইলেই বুঝা বাঁইবে যে, 

তাহার বাসুপিদ্ধি হইয়াছে । বারুসিদ্ধি ছারা সংসার-অন্ধকাঁর বিনাশ 

পায়। যতদিন. বাযুসিদ্ধি না হর, ততদিন পব্যস্ত যোঁগশাস্্বিধি- 
বিহিত নিন্ম সমুদায় রক্ষা করিতে হয়। 

অল্পনিদ্রাপুরীবষঞ্চ স্তোৌঁকং মৃত্রঞ্চ জায়তে। 
অরোগবমদীনত্ং যোপিনন্ততদর্শনম্ | 

ম্বেদো লালারুমিশ্চৈব সাধকশ্ত কলেবরে | 

তশ্মিন্ কালে সাঁধকল্ত ভোজেঘনিয়ম গ্রহঃ | 
অত্যন্পং বহুধা তৃক্ত, বোগী ন বাথতে হি সঃ। 

অথাভ্যাসবশাদ্ যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্রয়াৎ। 

যেন ছুদ্ধর্ষজন্ত,নাঁং মৃতিঃ স্তাৎ পাণিতাড়নাৎ॥ 

বামুসিন্ধি হইলে যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প পুরীষ, অল্পমূত্র,় অরো- 

'গিতা, অকাতরতা ও তত্বদর্শন হইয়া! থাকে । এই সময় সাধকের 
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দেহে ঘশ্ম, লালা ও কৃমি জন্মিতে পারে না । অধিকম্ত শরীরস্থ কফ, 

পিত্ত ও বামু কোন প্রকারেই দূষিত হয় না । এই সমঙক্কে 
যোগীর আহারের কোঁন 'বাঁধা-ধরা নিয়ম পালন করিতে হয় ন!। 
যেহেতু, এতদবস্থায় তিনি যে প্রকার আহার করুন বা অতিভোজনই 
করুন, কোন প্রকারেই ব্যথিত হইবেন না। অতঃপর ক্বভ্যাসে 

অত্যাঁসে সাধক ভূচরীসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ভূচরীসিদ্ধির 

সাভাজ্সয এতাধিক যে, সাধক হন্তদ্বারা প্রহার করিলে সিংহ-ব্যাজ্বাদি 

ছুর্দীস্ত পশুগণও কাঁলগ্রাসে পতিত হইবে । 

শিষ্য । তাঁপনি পূর্বে যে প্রাণায়ামসিদ্ধির বিত্ব ও তন্নিবারণের 

উপায় বলিয়া দিয়াছেন, তন্তিম্ন আরও কি কোন প্রকার বিশ্ব ঘটিবার 

সম্ভব আছে? 

গুরু | হা, আছে। 

শিষ্য । সেবিত্ব কি প্রকার ও তাহা নিবারণের উপায় কি, 

তাহা বলুন । 

গুরু | শাস্পম বলেন, _ 

সম্ভ্যত্র বহবো বিদ্বা দারুণ ছলিবারণাঃ | 

তথাপি সাধয়েগ্যোগী প্রাণৈই ক্গতৈরপি। 

ততো ব্হস্থাপাঁবিইঃ সাধকঃ সংযতেক্ত্রি়ঃ ॥ 

“ . প্রণবং প্রজপেন্দীর্ঘং বিদ্বানীং নাশহেতবে ॥ 

প্রাণায়াম-সাঁধনকাঁলে ছুপ্গিবার্ধ্য ,বিত্ব আসিয়া উপস্থিত হইতে 

পারে । কিন্ত তাঁই বলিয়া যাবৎ কঃগত প্রাণ থাকিবে তাবৎ 

সাধকের ইহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে। যখন কোন বিদ্ব উপস্থিত 

হইবে, তখন সাধক সাঁবধানতার সহিত ইস্জরিয় সংযম করিয়া বিজনে 

১% 



১৩০ যোগতত্-বারিধি | 
চে সত পা? পাপাসাপপপ পি স্পা স্পা শোকাহত পপিীটিস্পীপাপশীসিশ সপ্টান টিপি শীট তিপিপ পাশাপাশি পপি পিপিপি টি নিই 

অর্থাৎ সঙ্গহীন অব অবস্থায় থাকিয়া! বিদ্রশাস্তির উদ্দেস্রে দীর্ঘ মাত্রায় প্রণৰ 

জপ করিবে। 

শিষ্য । বিজন স্থান বা নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে বলিলেন, 
কিন্ত গৃহস্থ সাধকের পক্ষে তাহা অসম্ভব । কেন না, একজন আফিসে 

চাঁকুরী করে, সে কি করিয়া বিজন স্থান বা সঙ্গহীন অবস্থায় থাকিবে? 

গুরু । অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিয়া অওয়া কর্তব্য। এরূপ 

অবস্থা হইলে, বুঝিপা দেখিতে হইবে, বিদ্বটা কি? মনে কর, বূপা- 

সক্তিই বিদ্ব উত্পাদন করিতেছে । এরূপ ঘটিলে, রূপের নিকট হইতে 

দূরে থাকিবে । রূপের প্রতিকূলে চিন্তা করিবে ও স্ুসঙ্গ করিবে; 
আর প্রণব জপাদি করিবে । 

শিষ্য । এরপ প্রাণায়াম সাধনে যে ফললাঁভ করিতে পারা যার, 

তাহা বলুন £ 
গুরু ॥। প্রাণায়াম সাধনের ফল অনস্ত। শাস্সে যাহা বর্ণিত 

আছে? এ স্থলে তাহাই শ্রবণ কর । শান্স বলেন” 

পূর্বার্জিতাঁনি কম্মীণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতষ্। 
নাশয়েৎ সাঁধকো? ধীমানিহলোকোন্ভবানি চ। 

পূর্বাঞ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিৰিধানি চ। 
নাশয়েৎ যোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুজবঃ | 

পাপতুলচয়ানাঁদে প্রদহেৎ প্রলয়াগ্রিনা | 

ততঃ পাপবিনিম্ম ক্তঃ পশ্চাঁৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ॥ 

. প্রাণীয়াম ছারা পূর্ববজন্মার্ছিত এবং ইহজন্মার্জিত সমস্ত কম্দ্মফল 

ধ্বংস করে । পুর্বজন্মার্ভজিত বিবিধ প্রকার পাপ ও পুণ্য নাশ করে। 
যাহারা যোগিশ্রেষ্ট, তাহারা যোঁড়শবার প্রাণাকাম করিয়া পূর্ধার্জিত 
বিবিধ প্রকার পাপ ও পুণ্য ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়েন | যোগীর কর্তব্য 



যোপতত-বারিধি। ১৩১ 

যে, প্রাণায়ামরূপ প্রলয়ানল দ্বারা প্রথমতঃ পাপন্ষপ তুলারাশিকে 
ভম্ম করিয়া, পরে পুণ্যসকলও নষ্ট করিবেন । 

প্রাণায়ামেন যোগীক্ো লঙ্বৈবর্যযাষ্টিকানি টে । 

পাঁপপুণ্যোদধিং তীর্ত1 ্রলোক্যচরতামিয়াৎথ। 
ভতোইভ্যাসক্রমেণৈব ঘটাদিক্রিতয়ং লভেৎ। 

যেন শ্যাঁৎ সকলা সিদ্ধিরোপিনস্ত্ীপ্সিতা প্রুবম্ । 

বাঁক্সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং দূরদৃষ্টিত্তথৈব চ$ 

বিপ্ম ্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণং,তথা । 
ভবন্তেতাঁনি সর্ববাণি খেচরত্ব্ যোৌগিনাম্ ॥ 

যোগী প্রীণাক়াঁম দ্বারা অপিমা-লঘিমাঁদি অষ্ট এশ্বর্্য লাভ পূর্বক 
পাঁপ-পুণ্যরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভ্রিলোৌকবিহাঁরী হইতে পারেন । 
অনন্তর অভ্যাঁপক্রমে ক্রমে জমে ঘটাবস্থাঃ পরিচয়াবস্থা ও নিম্পত্তযবস্থা 

এই আঅবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইতে পারেন । এই সময়ে যোগী যাহা ইচ্ছা? 
করেন, তাহাই পুর্ণ হয়,_তাঁহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থা প্রাপ্ত 

হইলে যোগীর বাক্যসিদ্ধি, কামচারিতা, দূরদৃষ্টি, দূরশ্তি, কৃপদৃ্ি, 

পরকায় প্রবেশ, মল বা মৃত্রদ্ধারা মৃত্তিকাদির সুবশ্শীকরণ, স্বকীক্স দেহ 
বা কোন দ্রব্য অদৃশ্ঠাকরণ ও শুন্তমার্গে বিচরণ,_এই সমুদয় বিভভৃতি 
আপনিই উপস্থিত হয় । 

শিষ্য। আমি ভুলিয়া গিয়ীছিলাম,_চারিটি অবস্থার মধ্যে একটি 
অবস্থার কথা শুনিয়াছি, অপর অবস্থা তিনটির কথা বলুন । 

গুরু ।* এইবার ঘটাবস্থার কথা বলিব। 

ঘটাবস্থা,_- 
*. যদ ভবেদঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা । 

তদা সংসার5ক্রেৎস্মিন তন্নান্মি-ষত্ব সাধর়েৎ ॥ 
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পবনাভ্যাঁসী ব্যক্তির ষখন ঘটাবস্থা সিদ্ধ হয়ঃ সে সময়ে তাহার 

এতদূর সামর্থ্য হয় যে, তিনি ইহ সংসারের মধ্য সর্ব কাধ্য সম্পাদন 
করিতে সক্ষম হয়েন। 

যামমাত্রং যদ! পৃর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ | 

প্রাণাপাঁনৌ নাদবিন্দু জীবাত্মপরমাত্মনো৷ ৷ 
মিলিত্বা ঘটতে যন্মাতস্মীদ্বৈে ঘট উচ্যতে ॥ 

প্রাণ, অপাঁন, না ও বিন্দু এবং জীবাজ্সা ও পরমাত্সা পরস্পত্র 
একআ হইক্সা একীভাব সংঘটনের মুলীভূত হয় বলিম্সা এই অবস্থার নাম 

ঘটাবস্থা। 

যাঁমমাত্রং ষদা ধর্ত,ং সমর্থ; শ্যাত্তদাভূতঃ | 
প্রত্যাহারন্তদেব স্থান্্রাস্তরো ভবতি ফ্রুবম্ ॥ 

প্রহর মাত্র বাযুধারণে সক্ষম হইলে, এ একপ্রহর কাল প্রত্যাহার 
হইবে, সংশয় নাই। 

শিক । কথাটা বুঝিতে পারিলাম না । 

ওরু / অধিক কালের কথাই নাই-_কিস্ত অন্ততঃ সাধক যখন 

একপ্রহর কাঁলও বাফুধারণ অর্থাৎ কুস্তক করিতে পারিবেন, তখন 

তাহার এ এক প্রহরকাঁল প্রত্যাহার হইবে । তবে একপ্রহর কালের 
কম হইলে প্রত্যাহার হইবে না। 

শিষ্য । প্রত্যাহার হইলে কি হইবে? 
গুরু । প্রাণবাফু বাহিরে গিয়া বিষক়াকার প্রাপ্ত “হয়ঃ তাহ! 

'আঁর হইবে না। সে তখন স্থির থাকিয়া চিস্তনীয় পদার্থে ই নিবিষ্ট 

হুইতে পারিবে । প্রত্যাহার অর্থে বাহিরের প্রাণ ভিতরে আসা । 
শিষ্য | তারপর, বসুন ₹ 
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গুরু | শোনঃ 

যংযং জানাতি যোগীন্দ্ন্তং তমাত্মেতি ভাবয়েত। 
টযরিজ্রিয়ৈবিধা নজ্ঞন্তদিক্দিয়জয়ো ভবেৎ ॥ 

প্রত্যাহার অভ্যাসে যোগী যে বিষয় যখন দেখিবেন, তখন তদ্ধি- 

ষয়ই আত্মস্বরূপই চিস্তা করিবেন । এইবূপ করিলে যে বে ইন্ছ্রিয়ের 
যে যে বৃত্তি আছে, তাহা জন্ম করিতে পারা যাইবে । 

একবারং প্রকুবর্বাত তদা যোগী চ কুস্তকম্। 
দণ্ডাষ্টকং যদ বায়ুনিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ। 

ঈসামর্থ্যাতদাঙ্ষ্টে স্তিষ্টেম্বা তৃলবৎ স্ৃধীঃ ॥ 

অভ্যাসদ্বারা যে সময় সম্পূর্ণ একপ্রহর কাল অবধি বামুধারণে 

শক্তি জন্মিবে, তখন প্রত্যহ একবারমাত্র কুস্তক করিতে হয়। যখন 

যোগীর আটদণ বানু নিশ্চল থাকিবে, তখন তিনি আপনার শক্তিতহ্বারা 

আঙ্গুষ্ঠমাত্রে নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে পারিবেন অথবা তুলার 
মত আকাশপথেও যথা-ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন । 

শিষ্য । পরিচয়াবস্থার কথা বলুন । 

গুরু । হাঁ, এইবার পরিচরাবস্থ! ও কায়ব্যহের কথাই বলিব । 

পরিচয়াবস্থা,_ 
ততঃ পরিচয়াবস্থা যোৌগিনোহভ্যাসতো! ভবেৎ। 

যদা! বায়ুশ্ত্্সূর্য্যং ত্যুক্ত1 তিষ্ঠতি নিশ্চলম্ । 

বাফুঃ পরিচিতো বাঃ লুযুয্াব্যোক্ি সঞ্চরেৎ। 
ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্বা সুনিশ্চিতম্্ ॥ 

প্রাগুক্ত ঘটাবস্থা হইতে পরিচয়াবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ ঘটা 

বস্থার সাধন অভ্যাস হইয়া গেলে যে অবস্থা অ$্সে, তাঁহাকেই পরিচয় 
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বস্থা বলা যায় । এই অবস্থায় তাহার প্রাপবায়ু চক্্র-স্ূ্য পরিত্যাগ 

করতঃ অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ী পরিত্যাগ, করিয়া মাবঝাথানে স্তির 
হইক্সা] থাকিবে । এই অবস্থায় বাঁযুকে পরিচিত বাছু নামে অভিহিত 
করে। এই পরিচিত বাছু সুযুক্তানাডীতে শুন্যমার্গে সঞ্চারিত হয় 
আর ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ শারীরিক কল্পনাদি ক্রিয়াশক্তি গ্রহণ করত: 

সমুদয় চক্র ভেদপুর্ববক ব্রহ্গস্থানে গমন করে। 

শিষ্য । শূন্মার্গ কাহাকে বলে? 

গুরু | স্ুযুস্বানাড়ী-মধ্যগত ব্রদ্ষপথকে শুহ্বমার্গ বলিয়া মোগিগণ 
বর্ণনা করেন। 

শিষ্য । ক্রন্ষস্থান কোথায়? 

গুরু । সহম্্রপদ্যে । 

শিষ্য । তারপরে কি হয়, বলুন ? 
শর | শাস্স বলেন” 

যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ | 
ত্রিকুউং কম্মণাং যোগী তদ! পশ্টতি নিশ্চিতষ্ । 

ততশ্চ কশ্মকৃটাঁনি প্রণবেন বিনাঁশয়েৎ । 
স যোঁগী কর্ম্মভোগায় কাক়ব্যহং সমাঁচরেত। 

অস্মিন্ কালে যহাষোগী পঞ্চধা ধারণাঞ্চরেৎ। 

যেন ভ্রাদিসিদ্ধিঃ স্তাৎ তত্তস্ভয়াপহ! ॥ 
. এই প্রকার প্রণালীক্রমে প্রীণাক্াম সাধন দ্বারা যখন যোগ 

পরিচয়াবস্থার পৃর্ণত। প্রীপ্ত হয়, 'তখন তিনি কর্ম্মকুটত্রক্স অর্থাৎ সত্ব, 
রূজঃ ও তম:, সংসারবন্ধনের এই গুপত্রয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ 
এই সময় সাধক প্রণবজপ দ্বার! এঁ কর্মকুটত্রয় ধ্বংস করিতে থাকিবেন, 
এবং প্রারক ক্রিস ভোগেন জন্ত কাব্য ধারণ করিয়া অবস্থান 
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করিবেন । এই অবস্থাপ্রাপ্ত যোগী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম 

এই পঞ্চ মহাভৃত জয়ের জন্য পাঁচরূপ ধারণ করিবেন। যেহেতু, 
পঞ্চধারণাছার! পঞ্চভূত সিদ্ধি হয়,_-তাহা হইলেই কোন ভূতছারা 

কোন প্রকার বিদ্ব উপস্থিত হইবে ন1। 

আধারে ঘটিকাঃ পঞ্চ লিঙ্স্থানে তখৈব চ। 

তদৃদ্ধং ঘটিকাঁঃ পঞ্চ নাভ হ্ৃন্মধ্যকে তথা । 
জ্মধ্যোর্দে তথা পঞ্চ ঘটিকা ধারয়েৎ স্ধীঃ। 

তথা ভূম্াঁদিনা লষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু ॥ 

মুলাধারপয্লে পাচদগ্ড প্রাণবাঘু ধারণ করিলে ক্ষিতিজয় হয়, 

এরূপ ব্বাধিষ্ঠানে পাঁভনগ্ড ধারণ করিলে জল, মণিপুরে পাঁচদণ্ড ধারণ 

করিলে তেজ, হৃদয়ে অনাহতচক্রে পাঁচদণ্ড ধারণে বাদু এবং আকাশ 
জয়ের জন্য কগদেশে পাঁচদণ্ড প্রাণধারণ করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে! 

এই পঞ্চধারণা করিলে স্ুবুদ্ধি যোগীর পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃত কর্তৃক কোঁন 

প্রকার অনিষ্টসাঁধন1 হইতে পারে না। 
মেধাবী পঞ্চভৃতানাং ধারণাঁং যঃ সমভ্যসেৎ। 

শতব্রদ্দগতেনাপি মৃত্যুন্তশ্ত ন বিচ্যাতে ॥ 
মেধাবী ষোগী এই প্রকারে পঞ্চধারণা সম্যক অভ্যাস করিলে, শত 

ব্রহ্মার পতনে ও মুতুমুখে পতিত হরেন না। 

য।. এক্ষণে নিম্পত্তি-অবস্থার কথ! বলুন ? 

গুরু | শোন 

* ততোহ্ভ্যাসক্রমেণৈব নিম্পতিরধোিগিনো ভবেৎ। 

অনব1দিকশ্মবীজাঁনি ষেন তীত্রঁন্বতহ পিবেখ ॥ 

যো্ি এ অবস্থা হইতে ক্রমাভ্যাসে নিম্পতি অবস্থায় আসিয়া উপ- 

স্কিত হরেন, অর্থাৎ নিষ্পত্তি লাভ করেন। নিম্পত্তি-অবস্থা দ্বারা 



১৩০৬ যোগতত্ব-বারিধি । 

যোগী অনাদি কর্্মপরম্পরা ও কশ্মবীজ স্বরূপ অনাদি অবিদ্যা উত্তীর্ণ 

হইয়া ব্রদ্ধাষৃত পাঁনে সক্ষম হয়েন। ৃঁ 

ষদা নিম্পত্ির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কম্মণা | 

জীবন্মুক্তস্ত শীস্তশ্ত ভবেদ্ধীরশ্য যৌগিনঃ | 
যদ! নিম্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধি: স্বেচ্ছয়া! ভবেৎ। 

গৃহীত্বা চেতনাং বায়ু ক্রিয়াশক্তিং স বেগবান্। 
সর্ববান্ চক্রাঁন্ বিজিত্যাণ্ড জ্ঞানশক্কৌ বিলীয়তে ॥ 

ধীর, প্রশান্ত ও জীবন্মুক্ত যোগী যে সময়ে এ প্রকার কর্দছারা 

সমাঁধিযুক্ত হয়েন, তখন সেই সমাঁধি-নিষ্পন্্ যোগী যখন ইচ্ছা করেন, 
তখন সমাধিলাঁভ করিতে পারেন, এবং তাহার যোগবলশাঁলী প্রাণ- 

বায়ু দেহস্থ ক্রিয়াশক্তিও চৈতন্য লাঁভ করতঃ সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া 

জ্ঞানশক্তিতে লয় হয়। 

শিষ্য । আর একটি অবাস্তুর কথ] জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতে- 

ছিল, যদি বিরক্ত না হয়েন, বলিতে পার্রি। 

গুরু | যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, হ্বচ্ছদ্দে বলিতে পার । 

শিষ্য । আমি শুনিয়াঁছি, বায়ু-সাঁধনাছার। সর্বপ্রকার রোগের 

শান্তি-বিধাঁন হইয়া থাকে, তাহা! কি সত্য? 
গুরু । হা। 

শিষ্য। যদি তাহা হয়, তবে তাহার প্রকার ও নিয়মগ্ডলি 

আমাকে বলিয়া! দিন । ৰ 

গুরু । ভাহাঁও এই প্রাপায়ামের অন্তর্গত | শাস্স বলেন” 

ইদানীং ক্লেশহান্ঠর্থং বক্তব্যং বাফুসাঁধনম্। 
যেন সংসাধরচক্রেস্মিন রোগহানির্ভবেৎ প্রবম্ | * 

ক্রেশ বিনাঁশের' জন্ত এখন বায়ু-সাধনা বলিব । কেন না, ইহ- 
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ংসারে থাকিতে হইলে &দহিক আধি-ব্যাধি ঘটিতে পায়ে, এই বাদু- 

লাধনাহ্বারা তাহার শাস্তি হয়, সংশয় নাই। 

ব্লনাং ভালুমূলে যঃ স্থাপক্সিত্বা.বিচক্ষণঃ । 

পিবেত প্রাণানিলং তশ্ক রোগাপাং সংক্ষয়ো ভবেৎ। 

ষে বিচক্ষণ সাধক তানুমূলে জিহবা ব্বাখিয়া প্রাশধানু পান কঞ্সেন, 
তাহার সর্বরোগ নাশ হয়। 

শিষ্যা কি প্রকারে উহা করিতে হয়? 

গুরু । ভালুসূলে জিহবা রাখিয়া ষে বানু নাসিকাপখে ধাহিক্ে 
যাঁর, তাহাকে খুখদ্বার! আকর্ষণ করত পুনক্লায় নাঁসিকাহার পরিত্যাগ 

করিতে হয়। 

কাকচঞ্চ 1 পিষেদ্বাযুং শীতলং বা বিটক্ষপ: | 

প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেম্ুক্তিভাজ্নঃ £ 
লসরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা স্ধী2 7 

নশ্বস্তি ফোগিনম্তশ্ত শ্রমদাহজ্ঘরাময়াঃ ॥ 

শ্রাণাপানবিধাতজ্ঞ যোগী যদি কাকচঞ্চুর স্যার জিহবা ও ওচাধত্ব 
কিক! তত্বারা শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু পান করেন, তবে তিনি যে কোৰ 

পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইতে মুক্তিলার করিতে পারেন। ষে 

বুদ্ধিমান্ যোগী এ প্রকার নিয়ম অনুসারে প্রত্যহ বিশুদ্ধ জলী্ব বাম্প্ব- 
মিশ্রিত বায়ু প্রান কনেন, তাহার শ্রমজ্ঞর, বাহজর ও অপন্বাপর ব্যাধি 

নকল বিদুত্রিত হয় । 
রসনামূর্ধপাং কতা (রিনার পিবেৎ$ 
মাঁসমাজ্েখ যোগীক্দো সৃত্যুং জঙক্গতি নিশ্চিতম্ & 

যে যোগী রসনা! উর্ধদিকে চালনা করিয়া ললাটস্থ চক্র হইতে 
১৮ 



১৬৮ যোগতত্ব-বারিথি | 
০০০ পাপ চি ০ কপি 

গলিত নুখা পান করিবেন, তিনি 'মাসৈককাল সাধনেই মৃত্যুকে জয় 
করিতে পারেন । 

রাজদম্তবিলং গাঁড়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ। 

ধ্যাত্বা কুগুলিনীং দেবীং বম্নাসেন কবি9বেৎ॥ 

যে যোগী জিহ্বা! বাঁকাইন্কা রাজদস্ত (কসের দাত ) বিবর পীডন 

করিয়া কুগুলীশক্তির ধ্যান সহকারে বিশুদ্ধবা্ধু পান করেন, ছয়। 

মাসের মধ্যে তাহার কবিত্বশক্তি লাভ হয্স | 

কাঁকচঞ্চণ পিবেদ্বাসুং সন্ধ্যয়োক্ষভয়োরপি ॥ 

কুগুলিন্তা মুখে ধ্যাত ক্ষররোগন্তয শাস্তজে ৪5 

কুণডুলিনীর মুখে আহুতি দান হইবে» গাঢ়ভাবে এইরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে কাকচঞ্চুর শ্তায় ওষাধর করিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে 
বিশুদ্ধ বাযু পান করিলে বে কোন ক্ষয়ে গ হইতে মুক্ত হইবে । 

অহলিশং পিবেৎ্ যোগী কাকচঞ্চ বিচক্ষণঃ | 

দূর শ্রুতির রদৃষ্িন্তথাম্যাদর্শনং থলু ॥ 

'অহনিশি যে যোগী কাকচঞ্চু করিয়] বাছু পান করে, তাহার দুর- 
দর্শন, দূরশ্রবণ, অদৃশ্ঠীকরণ' সিদ্ধি হইবে | 

দন্তৈদন্তান্ সমাপীড়্য পিবেছায়ুং শনৈহ শনৈঃ | 
উদ্ধজিহবঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোহচিরাঁৎ। 

যে মেধাবী যোগী দভ্তঘারা দত্ত পীন্ড়ন করিয়া! জ্হ্বাকে উর্ঘ 
করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বাফু পান করে, নে মৃত্যুজয়ে সক্ষম হয়। 

বণ্মানমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে । 

সর্ধপাপবিনিম্থৃক্তো। রোগাম্বশয়তে হি সঃ ॥ 

হক্মমাস মাত্রএঁ প্রকার সাধনা করিলে' যোগীর সকল, পাপ' নষ্ট 

ক্স, এবং নিখিল বোগমুজ্ হইক়্] থাকে” 



'ঘোগতত্ব-বারিধি | ১৩৯ 

সম্বংসররু তাত্যালাঁৎ ভৈরবে! ভবতি ঞ্রুবম্। 

অপণিমাঁপি গুণুঁন্ লক] জিতভূতগুণঃ জ্যয়ম্॥ 

সম্বংসর এর প্রকার অভ্যাস করিলে সাধক ঠৈরব হইয়া থাকেন, 
এবং তাহার অপিমাদি অষ্ট এশ্বর্য প্রাপ্তি ও ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রতৃতি 
পঞ্চভৃত জয় হয়। 

রসনামৃক্ধগাং রুত্বা ক্ষণাঞ্ং যদি তিষ্ঠতি 
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিম্বত্যুজরাদিভিঃ | 

যথাবিধি রসনাকে উদ্দগাঁমী করিয়া ক্ষণাছ্ছকাল বাম আকর্ষণ করতঃ 

পান করিলেওগ্যাগী জরা ও বাঁধি হইতে মুক্তিলাভ করে। 

ব্সনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যঘানাং বিচিন্তয়েৎ | 

ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদি তম্ ॥ 

রসনাগ্র কঞ্জে প্রদান করতঃ: তাহাতে প্রাণ সংযুক্ত করিয়া 

নিপীড়িত করিলে ঝ্াহার কখনই মৃত্যু হইবে না। 
এবমভ্যাসযোগেন কাঁমদেবে। দ্বিতীয়কঃ | 

নক্ষুধা ন তৃবা নিদ্রা নৈব মৃচ্ছা প্রজায়তে এ 

ন তন পুনরাবৃত্তিমেণদতে স স্থরৈরপি | 
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হোভদাচবণেন সঃ ॥ 

প্রাগুক্তবিধানক্রমে অভ্যাসষোগন্ধাবা যোগী পৃথিবীতলে দ্বিতীয় 
কামদেব্র, তুল্য হয়েন, এবং তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিড্রীঃ ও মুচ্ছাদি 

প্রাপ্ত হয় না। তিনি দেবগণের ক্কায় আনন্দলাভ করিতে পারেন 

এবং ইহ সংসারে পুনরাবৃত্তি করিতে “ছয় না, পুণ্য বা পাপেও লিপ্ত 
হইতে হয় না। 

হঠনোগোক্ বাস্ুসাধন বা প্রাণাক়্ামে সর্বরোগ বিনষ্ট হক্ল এবং 

'্সপিম$দি এশ্বধ্য লাভ হইয়া থাকে । শীস্কে ইহার সাধন দ্বারা 
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বহুকালের কথা লিখিত হইয়াছে, _-বাহুল্যভক্ষে এস্কলে তাহার উল্লেখ 

করিলাম না। ফলকথা, যত্বপূর্বক এই সাধনা করিলে সাধকের 
সর্ধাভীই লাভ হইয়া থাকে । 

যোগিগণ কুস্তকের ফালভিন্গ দক্ষিণনাসিকারন্ধে, বারুগ্রবেশকালে 
ভোজন, ও বামনাসিকাস্ব বায়ুপ্রবেশকালে শয়ন করিবে । কেননা, 
বাষনাসিকাতে বামুবহনকালই কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাকাল, এবং দক্ষিণ- 

নাসিকাতে বাসুবহনফালই কুগডলীদেবীর জাগরণ কাল। 

রত এপ নারি 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

প্রা স্ 

ধ্যানযোগ । 

শিষ্য । এই কার ধ্যানযোগের বিষয় বিস্ৃতরূপে বর্ণন| করুন । 
গুরু । ধ্যানযোগের বিবর় শাস্সসমুদীয়ে বহুলক্বপপেই বর্ণিত হই- 

কাছে । যাহ! বর্তমান ফোগিগণ আচরণ করিয়া সিদ্ধিলাত করিতেছেন, 
স্াহাই এস্থলে বলিতেছি । ধ্যান তিন প্রকার 1 যথা__ 

স্থলং জ্যোতিত্তথ| ক্থল্ং ধ্যানশ্য জ্রিবিধং বিছু। 

স্কুলং মৃর্তিমরং প্রোক্তং জ্যোতিত্যেজোময়স্তথা।. 
সক্ং বিন্দুময়ং ব্রচ্ম কুগুডলীপরতদেৰতা 

ধ্যান তিন প্রকার । স্থুলধ্যান, *হ্স্ধ্যান ও জ্যোতিধর্ণান। 
যাহাতে মূর্তিমন্ধ ইষ্টদেবতাকে বাঁ পরমণ্ডরুকে ভাবনা করা যার, 
তাহার লাষ স্ুলধ্যান, যাহা ছ্বারা তেজোময় জ্রন্ধ ঘা প্রকৃতিকে চিস্তা 

ক্ষরা! বার তাহাকে জেযোতিধর্ণান বলে এবং বাছা হইজে *বিদ্দ্ষক্ 
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ও কুলকুণ্ডপিনী শক্তির ধ্যান হার! দর্শন.করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে 

ুক্ধ্যান বল! যায়| 

স্থুল ধ্যান, 
স্বকীয়হদয়ে ধ্যায়েৎ স্ুধা-সাঁগরমুত্তমম. | 

তন্মধ্যে রত্ুদ্বীপন্ধ সুরত্ববালুকাময়ম.! 

চতুদ্দিক্ু নীপতনুর্ববন্থপুষ্পসমন্থি ত2। 
নীপোপবনসঙ্কুজে বেছ্টিতং পরিখা ইক । 

মালতীমল্লিকা ভ্রাতী-কৈশরৈশ্চম্পকৈ স্তথ! ॥ 
শারিজাতৈঃ স্থলৈ: পন্মৈরদ্ধাম্োদিতদিমুখৈঃ ॥ 
তন্মধ্যে সংশ্্রেদযোগী কল্পবৃক্ষং মনোরমম..। 

চতুঃশাখ! চতুর্বেদং নিত্যপুম্পফলান্থিত্ . ! 

ভ্রমরাঃ কোকিলান্তত্র গগ্রস্ভি নিগদস্তি চ ॥ 

ধ্যায়েত্তত্র শ্থিরে! ভূৃত্বা মহামাণিক্যমণ্পম. | 

তন্মধ্যে তু "্মরেদষোগী পধ্যস্কং সুমনোহবম্। 

তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েৎ যজ্ধ্যানং গুরুভাধষিতম. ৷ 

বস্ক দেবন্ত যদ্জরপং যথা ভূষণবাহনম.। 

তক্জপং ধ্যাক্সতে নিত্যং স্বুলধ্যানমিদং বিছুঃ ॥ 

ষ্রেগী নন নিমীজন করিক্া শ্বীর অন্তরে এইরূপ ধ্যান করিবে 

যে, হুন্দর অস্বতরাশি-পৃর্ণ একটি মহাসাগর বিস্তৃত রহ্য়াছে। সেই 

সাগরের মধ্যে রত্ব্বীপ বিরাঁজিত আছে! তাহাতে ক্ষত্বমস্ব বালুকা- 

সকল অপূর্ব ছ্যতি বিকীর্ণ করিতেছে । কদন্ববিটপীসমৃহ ছায়া রত্ব- 
দ্বীপের চারিদিকে সাঁতিশর শোভা বর্ধিত হইতেছে । রাশি রাশি 
কদন্বকুন্্ষ প্র-্চুটিত হইয়া কদত্বপাদপসকলক্ষে অ্রস্কত করিয়া আছে। 
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এই কদম্থোগ্ভানের চতুদ্দিকে মালতী, মল্লিকা, জাতী, নাগকেশর, 
বকুল, চম্পক, পারিজাত, স্থলকমল প্রভৃতি বিবিধ কুম্বমতরুরাজি 

পরিখার স্তায় পরিবেষ্টাত করিয়া রহিয়াছে । এই সকল মালতী- 

মলিকাদি পুশ্পনিকরের গন্ধে অখিল দিগ্বগুল আমোদিত হইয়াছে । 
এই উপবনের অভ্যন্তরে মনোরম কল্লতরু আছে। তাহার চতুর্ব্বেদ- 

ময় চারিটি শাখা । এ শাখাপল্লবে নিত্য সদ্যোজাত ফল ও অজ্লাশ 

কুস্ুম-রাশি পরিশোভযানি রহিক়াছে* প্রতিপ্রশাখকিশলয়-মনরী 

প্রভৃতিতে ভ্রমরগণ মধুর গুঞ্জন ও কজনাঁদী কোকিলবুন্দ শ্রবপ- 
স্মভগ কুহরণ করিতেছে! এই কল্পবক্ষের প্রচ্ছায়শীতুল-তলে মহাঁ- 
মাণিক্যনির্টিত প্রদীপ্ত একটি মণ্ডপ স্ফর্তি পাইতেছে। তাহার 

'উপন্সিভাগে অক্তীব চিন্তানন্দদায়ী পণ্যঙ্ক বিদামান আছে। সেই 
পর্যযক্ষোপরি নিজ ইষ্টদেবতা সুবিরাজমান রহিয়াছেন। সেই ইষ্- 

দেবতার ধ্যান, কূপ, ভূষণ, বাহন প্রভৃতি যেরূপ গুরু উপদেশ প্রদান 

করিয়াছেন, _সেই রূপেই নিত্য ধ্যান করিবে? ইহাকে শ্ুজ 
ধ্যান বলে। 

স্থল ধ্যান ( অন্ঠ প্রকার, ,-- 

সহম্বারে মহাপ্ছ্মে কর্শিকায়াং বিচিস্তায়েৎ । 

বিলগ্রসহিতং পদ্মং ঘাদশৈর্দলসংবুতম 4 

শুক্লবর্ণং মহাঁতেজে। ছ্বালশৈব্বীজভাবিতম | 

হসক্ষমলবরযুং হসথফেং যথা ক্রমম.। 

তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্ত অকথাদি রেখাত্রয়ম. ॥ 

হলক্ষকোণুসংযুক্তং গ্রণবং তত্র বর্ততে । 

নাদবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যাক়েততত্র মনোহ্রুম. । 

তত্বোপরি হুংসযুগ্জং পাকা তত্র বর্ততে । 
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ধ্যায়েতত্র গুরুং দেবং দ্িভুজঞ্চ ভ্রিলোচনম্ । 

শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুরুগন্ধাচুলেপনম্ । 

গুরুপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্থিতম.| 

এবংবিধ গুরুধ্যানাৎ স্থুলধ্যানং প্রসিধ্যতি | 

স্ুলধ্যান? ( অন্ত প্রকার )_ব্রক্মরক্ষে, সহআদলবিশিষ্ট সহন্রার নামে 

এক মহাপল্প আছে। এইবপ চিন্তা করিতে হইবে তে, তাহার 

কর্ণিকা অর্থাৎ বীলরকোযের মধ্যে অন্ত একটি হবাদশদলবিশিষ্ট পদ্ম সন্গি- 
বিষ্ট আছে। এ পদ্ম খেতবর্ন ও অতিশয় দীপ্তিসম্পত্প । এই পদ্দের 
ক্কাশদলে যথাক্রমে হসক্ষমলবরযুংহদথ ফ্ং এই হাদশাটি 
বীজ অন্থিভ আছে:। এই হাদশদল পদ্মের মধ্যে কর্ণিকা অর্থাৎ 

বীজকোধে অক থ এই তিন বর্ণে তিনটি রেখা এবং হল ক্ষ এই 
তিন বর্ণে তিনটি কোণ সংযুক্ত আছে ॥ ইহার মধ্যভাগে প্রণব “৩” 
বর্তমান আছে । এ পীঠের উপরিভাগে ছুইটি হংস বিদ্যমান আছে & 
এই স্থলে পাদুকা অবস্থিত আছে? এইস্থানে গুরুদেব বিরাজমান 
রহিয়াছেন । তাহার হস্ত দুইটি, নয়ন তিনটি, পরিধানে শ্বেতবস্ 
শরীর শুরুবর্ণ গন্দ্রব্যে প্রলিপ্ত এবং গলদেশাদি শ্বেতবর্ণ কুন্তম-গ্রথিত 

মাল্যে পরিশোতিত । তাহার বামভাশে রক্তবর্ণা শক্তি অর্থাৎ গুরুপতী 

বিরাঁজমাঁনা রহিয়াছেন। এইরূপ গুকুর ধ্যান হইতে স্কুলধ্যান 
সিদ্ধি হয়'।* 

তেতজাধ]ান,-_ 

কথিতং স্কুলধ্যানস্ত তেজোধ্যানং।শৃণুঘ মে! 

যন্ধানেন যোঁগপসিদ্ধিরাত্মপ্রত্যক্ষমেব চ। 

মূলাধারে কুগুলিনী ভুজগাকারন্গপিণী । 



পাশাপাশি পি স্টিল পাশপাশি স্পাাস্পিথািশি পাপী পসপীিল স্পশশ পপি 

জীবাত্রা ভিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ | 

ধায়েতেজাোময়ং বঙ্গ তেজোধানং প্াপবষ ॥ 

১৪৪ যোপত্ত্ববারিধি । 

স্কুল ধাঁন কথিভ হইল, এক্ষণে তেজোনান শ্রবণ কর! জে 
ধ্ানত্বারা ফোগসিদ্ধি এবং আম্মার প্রভাক্ষভা হইয়া থাকে । 

দেশ ও লিঙ্গমৃলের মধাবর্তী মূলাধারপল্লে সর্পিনীর আকারে কুণ্ডওি 

শল্ষি অবস্থিত আছেন । এই স্থলে জীবাত্সা প্রদীপশিখার আব 
শ্থির আছেল 1 এই স্থানে তেজোনপী তরঙ্গের ধান করিবে । ইহাকে 

তেজ্োধ্যান বলে । 

ভ্রবোমধো যনোদ্ধে চ যন্তেজ্ঞঃ প্রপবাশ্মকর্ষী। 

ধ্যার়েজালাবলীযুক্তং ভেজোধানং তদের হি ॥ 

অথবা জ্ষযুগলের মধ্যে এবং মনংস্কানের উদ্ধে যে ওর 

শিখাসমৃমুক্ত ভেজঃ বিদামান আছে, সেই তেজোরাশিকেই অন্ধ্র 
ধ্যান করিতে হইবে? ইহাকে তোজাধ্যান বলে। | 

সুক্গনধ্যান,.__ 

তেফোধ্যাশং শ্রতং চওড ! সক্ষম বদাম্যহম 7 

বন্ভাগ্যবশাদঘন্ত কুণগডলী জ্গাগ্রতী ভবেৎ। 

সাহ্সনঃ সভযোগেন লেব্রবদ্ধণাছিনির্গতা। 

বিভরেদ্রাজ্যার্গে চ চঞ্চলহার দৃশ্বতে |. 

শাল্তবীমুদ্রসা যোঁগী ধ্যানযষোগেন সিধাতি । 

স্বাঁনমিদং গোঁপাং দেবানামপি ভুল্ল ভম.1 

সুলধ্যানাচ্ছতগুণং তেক্োপ্যানং শ্রচক্ষতে | 

ব্তেক্ষোপ্টানাপক্ষগুণং স্যক্মধ্যানং পরাত্পন্রম 1 

ততেজোধ্যানাল্লক্ষ গুণ: বুন্ধানং বিশিঘাত্তে 1 



যোগতত্ব-বারিধি । ১৪৫ 
সত ৯ শীত শশী ০৯০৮ িশাস্দিশশা শা শীশী শশী পপপিপপশাশ্পা শি শশী শিশিস্পটীশাশিপীপাটিতিটি এ পাশ? পিপি পি এস ৩ পাশ স্পা পপ পপ পপ পপর 

ইতি ভে কথিত চগ? পানস্গোগ” স্রদ্বলভম্। 
আঁম্মলাক্ষালদুবেহ যন্মান্তক্নান্ধানং বিশিষ্যতে 1 

ভিজে প্যান রা এক্ষণে স্থস্মধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
রর নেক ভাগাক্চলে কলকুগুলিনী শক্তি জাগ্রভা হইয়া আম্মান্থ 

জিংাগে নেররন্ধ, পথে লিগত হইয়া উদ্ধন্ত ন্বাছমাগ নামক স্থলে 
রে কদর । বিচরণক্ালে দেই কৃুগুলীশক্তিকে তাহার স্বত্ব ও 

চঞ্চলত্্র হোছু ধ্যানযোগে দশন কিনে পায়া বায় না? অতএব সাধক 

শাসবানুনা অব্লদন করিষা কশুলার পাযানপব হইবে ইহাকে 
ল্গ্মণান বলা হয় । উঠা আত গোপিশাছ এবং দেবগণেবঞ্চ স্ছুলষ্ভ 7 

ভেঙ্গোধান স্ুলপান হইতে শতগ্ণে শে এবং স্ক্ষধাধন তেজো- 
ধ্যান ভইতৈ লক্ষ গুণে শ্রেষ্ট | ইহাই স্ক্মধ্যান এবং ইহা হইতেই 

'আত্ম।র নাক্ষাতনার লাভ 

রও এক প্রকার আছে । চাহ মহাকবোগী ফাজ্ঞবক্কোক্ত 4 

রও এহালে তোমাকে শ্রবণ করাইতেহি । যাঁজ্ববন্ধা তাহার 

টিনস্পন। ভাবা গাগটকে যোগ-উপদেশ প্রদানকালে বলিক্ষা- 

৬০৭৪৭ 

] 

অথ ধানং প্রবন্ষযামি শুণু গাশি ! তপোধনে 11 

র দ7াননেব হি জস্তনাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ো ॥ 

পা, অতপর ধানের কথা বলিব । ধ্াাঁনই জীবগণেত বন্ধ বা 
টির কারণ । ৃ 

$151 বোধ হন্ধ বুঝিতে পারিয়াঁছ ? যাহা চিস্তা করা যায়, 

ন্ রাস স্বৃতি রহ! যায়৮-সেই স্বভিই অবৃষ্ট গঠন করে। 

রং বের বঙ্গের কারণ হয় । আবার পরমাত্মার ধ্যানে বাসনা- 

খল 'এ্দরিত হইয়া যাঁর, চিত্তে কোন সংস্কারদাপ পড়ে না, 
টি 



১৪৩ যোগতত্ব-বারিধি 1 
১০০৯০০৪ পপ পতি পাশপাশি শিপ পাপা দশ শসা এ. সপাপাশিপাশ পাপী 

কাজেই গতাগতি ন! হইয়া! মুক্তির কারণ হয় । অতএব ধ্যানই জীবের 
বন্ধ ও মুক্তির কারণ। 

ধ্যানমাত্বস্বরূপসা বেদনং মনসা খলু। 

সগচণং নিগুর্ণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতম্। 

পঞ্চোত্রমানি তেঘাহুবৈদিকাশ্চ দ্বিজৌত্তমা: | 

ত্রীণি মুখ্যতস্কান্থোযু এক এব হি নিশুণিম্ ॥ 

যনোৌমধ্যে আত্মন্বরপের চিন্তা করাই ধ্যান। ধ্যান সগ্ডপ ও 

নিগুণ | সগ্ডুণ ধ্যান অনেক প্রকার, বেদজ্ঞ পগতগণ তাহার মধ্যে 

পাচ প্রকার ধ্যানকে উত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন । সেই পীচ প্রকারের 

মধ্যে আবার তিন প্রকারকে শ্রে্তম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আক 

নিগুণ ধ্যান এক প্রকার | 

মন্ঘস্থানানি নাডীনাঁং সংস্থীনঞ্চ পৃথক পৃথক | 

বাধনাং স্থানকশ্মাণি জ্ঞাতা কশ্মাতবেদনম্ । 

এবং জ্যোতিশ্ময়ং শুদ্ধং সর্বগং ব্যোমবদ্দঢম্ । 

অত্যন্তমচলং নিতামাদিমধ্যান্তবর্জিতম্ । 

প্ুলং স্স্মমনাকাশমসংস্পৃশ্যামচাক্ষুষম্ । 

ল রসং ন চ গন্ধাখ্যমপ্রমেরমনৌপমম্। 
'আনন্দমমজরং সত্যং সদসৎ সর্বকারণম্। 

সর্বাধারং জগন্ধপমমূর্তমজমব্যয়ম্ । 
অদুশ্থাং দৃশ্যমন্ত:স্থং বহিংস্থং সর্বতোমুখম্ । 

সর্বদৃক সর্বতঃ পাদং সর্ধবস্পৃক সর্ববত: শির: 1 

আঙ্ধ ব্রহ্মময়োহ্হং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ। 

তঙ্গেতক্ষিগণং ধ্যান্মিতি জ্রদ্দকিদে! বিছুঃ ॥ 



যোৌগতত্ব-বারিথি । ১৪৭ 
পেপে পাস 

মন্বস্থলে পৃথক্ পৃথক্ নাঁড়ীসমুদক্সের পৃথক্ পৃকৃ সংস্থান ও বায়ু 
গণের অবস্থান ও ক্রিয়াদির বিষয় কার্ধ্যতঃ অবগত হইয়া জ্যোতির্ঘ্বর়, 
নির্মল, আকাঁশবৎ সর্ত্রগামী, দৃঢ়, একাস্ত নিশ্চল, সনাতন, "আদি 

মধ্য ও অন্তবিহীন, স্ুল অথচ সুশ্ম, অবকাঁশ-রহিত, অসংস্পৃশ্, শক্ষর 
অপ্পোচর, রস এবং গন্ধাতীত, অপ্রমেয়, অন্গপম। আনন্দরূপ, জরাজয়ী, 

সত্যন্বর্ূপ, সদসৎ চরাচরের কারণ ও 'আধাঁর, বিশ্বরূপ অথচ মুষ্তিশৃন্ক, 
জন্মহীন, অক্ষয়, অপ্রতক্ষ্য অথচ প্রত্যক্ষীভৃত, অন্তবস্থ অথচ বহিঃম্য, 

সর্বতোমুখ, সর্বতঃ চক্ষ, সর্বতঃপাদ ও সর্বব্যাপী পরত্রন্মের চিন্তা 

এবং সেই পন্তত্রক্ষই আমি, এই প্রকার যে অন্ভব, ব্রক্ষবাদদিগণ 

ভাহাকেই নিগুণ ধান বলেন | 

অথবা পরমাত্মীনং পর্মানন্দবি গহয্ । 

গুরূপদেশ।ৎ বিজ্ঞায় পুকষং কুষ্ণপিঙ্গলম্ । 

ব্রহ্ষব্রন্ষপুরে চাশ্বিন দেহরাঁজে সুমধ্ামে । 

অভ্যাসীৎ সংপ্রপশ্যন্তি সম্ভঃ সংসারভেষজম্্। 

হৎপল্যেহ ষ্দলোপেতে কন্দমধ্যাৎ সমুখিতে । 

হাদশান্্ুলনালেহই স্মিংশ্চতুরঙ্তবলমুন্মুখে | 

প্রাণায়ামৈবিকসিতে কেশরান্বিতকর্ণিকে ! 

বাস্থদেবং জগদ্যোনিং নারায়ণমজং বিভ্ুম্। 

চতুতূজমুদারালং শঙ্খচক্রগদাধরম্। 

কিরীটকেয্রধরং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্। 

শ্রীতৎসবক্ষসং শ্রীশং পূর্ণচক্তট্রনিভাননম্। 

পল্সোদরদলাভোষ্ঠং স্ুপ্রসন্নং সুচিস্মিতম্ । 
সদ্ধন্টিকসংকাশং লী তবাসসমচ্যাতম । 

পঙ্গাচ্ছবিপদ্দছন্দং পরযাত্ানমবাঘুম্। 



: ৪৮৮ যোগতত্র-বারিধি। 
পপ শী পপ পপ শি 

প্রভাভিভীসয়দ্রপং পরিতং পুকষোত্তমম্ । 

যমনসালোকা দেবেশং সর্বভূতহদি স্থিতম্। 

সোৌহুহমাত্সেতি বিজ্ঞীনং সগুণং ধ্যানমুচ্যতে ॥ 

পরমানন্দবি গ্রহ, কুজ্ঞপিঙল পুরুষ পরমাস্মা ব্রক্ষকে সজ্জনগণ 

গুরূপদেশ দ্বারা ভব-বাধির ভেষজজরপে দেহব্রপ ব্রহ্গপুবে যে আবাসস্থল 

ছেন, অভ্ীস দ্বারা তথাঁক্স অবলোকন করিভে পাঁন। কন্দমধ্য 

হইতে সমুখিত, ছাদশান্থল নীলযুক্ষ, চীরি অঙ্গুলি পবিমাঁণ, উর্দমুখ, 

কেশরযুক্র, কর্ণিকাসমন্থিত, প্র।ণায়াম দ্বাবা বিকসিত, অষ্টদল হাতপপ্প- 

মধ্যে শঙ্ধচক্র ও গদাধারী, কের়ব-কিবীট-অলম্ক ত, ধদাপলাঁশলোচন, 

প্রর্চন্্রানন, পদ্মেপম পদবুগল-শোভিভ, চতুহ্ূক্ষি শবতসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, 

পদ্মোদরসদূশ ওষ্ঠাধরবিশিষ্ট, প্রদন্নমূক্তি, নিশ্মল হাস্যযুক্ত, বিশুদ্ধ 

স্ষটিকসংকাশ, পীতবাঁস এবং নিজ্র ভ্যতিতে এুরপীপ্ুকান্ছি, সর্বপ্রাণার 

হদযপ্তিত, পুরুবশ্রেষ্ঠ দেবপতি অচ্যুত, জন্মদ্রহিত, অবার, জগত-আষ্টা, 

বিভু, বাসুদেব লক্্ীপতি নারায়ণকে হৃৎপপ্দে দর্শন করিয়া সেই 

পরমাম্নাই আমি, এইরূপভাবে ধ্যান করাকে সপ্ণ ধান বলে। 

হৃৎসরোরুহমধোহুস্মিন্ প্রক্লভ্যান্সিককণিকে | 

অগ্গৈশ্বর্যযদলোপেতে বিদ্যাকেশরসংযুভে | 

জ্ঞাননালে বৃহৎ্কন্দে প্রাণায়ামপ্রবোধিতে ॥ 

বিশ্বার্চিষং মহাবহ্িং জ্বলস্তং বিশ্বন্তোমুখম্। 

বৈশ্বানরং জগদশোনিং শিখাভম্বানমাশ্বরম্। 

তাপয়ন্তং স্বকং দেহমাপাদতলমস্তকম্। 

নির্ববাতদীপবন্তম্মিন দীপনং হবাবাহনম্। 
মি 

দগ তন শিখামধো পরমাজ্মানমক্ষরমূ। 
পল 

লীলহ্োয়দবধাস্থং বিড ।লেখের ভাস্বরম্ | 



যোগতত্ব-বারিধি ৷ ১৪৯ 

নীবারশৃকবজ্রপং পীতাভং সর্বকারণম্ । 

জ্ঞাহা ৫বশ্বানরং দেবং সোহহমান্সেতি যা মতিঃ। 

সগ্ডণেষুন্তঘং হেতৎ ধ্যানং বেদবিদে1| বিছুঃ। 

বৈশ্বানর হং সংপ্রাপ্য মুক্তিং তেনৈৰ গচ্ছতি । 
অথবা মগুলং পশ্যেদাদি তস্য মহামতেঃ | 

আন্সানং সর্বজগতঃ পুরুষং হেমরূপিণম্ | 

হিরণ্যশ্ম শ্কেশঞ্চ হিরণ্য়নখং হরিমূ। 

রথাসনং চতুব্রক্ত,২ সষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্। 

গ্ুন্মীসনস্থিতং সৌম্যং প্রবুদ্ধাকজ্জনি ভাননম্। 

পল্োঁদরললাটাভং সর্ফলোকাভয় প্রদম্। 

জানস্তি সর্বদা সর্ববং মুনয়ন্তঞ্চ ধাশ্মিকাঃ | 

ভাসরন্তং জগৎ সর্বং দৃষ্ট1 লোৌকৈকসাক্ষিকম্। 

সোহ্হমন্ীতি যা বুদ্ধিঃ সা চ ধ্যানে প্রশস্যতে। 

এষ এব তু যোক্ষস্ত মহামার্গস্তপোধনে ! ॥ 

প্রকভ্যান্ক কর্ণিকাবিশিষ্ট, অই এশ্বধ্যব্প দলঘুক্ত, বিগ্যারপ কেশর 
এবং জ্ঞানন্ধপ নাঁলযুক্ত খৃহৎ কন্দমধ্যে সংলগ্রঃ প্রাণায়াম দ্বারা প্রফুল্ল, 

দেহস্থ হৃপন্মমধ্যে সর্ব দীন্তমান্, সর্বতোমুখ শিখাম্ডিত, জগতের 

কারণ, ঈশ্বরপূপী, দেহের আপাদমস্তক সম্ভীপয়িতা এবং নির্বাত দীপের 

ম্যায় নিশ্চল, সেই বৈশ্বানর মহাবঞ্ছি হব্যবাহনকে দর্শন করিয়া তদীর 
শিখার অভ্যন্তরে নীলজলদমধ্যগৃতা বিছ্যল্লতার শ্রায় দীপ্িমান্, নীবার- 
সদৃশ পীতবর্ণ, বিশ্বচরাচরের কারণ," বেশ্বানররূপী অক্ষরদেবত্তা পর- 
মীত্মাকে পরিজ্ঞাঁত হইয়া সেই আত্মাই আমি, এইরূপ চিস্তা করাকে 

বেদজ্জ পণ্ডিতগণ প্রকৃই সগুণ ধ্যান বলিয়া অভিহিত করেন । ইহাছারা 
বহির সাবপ্য লাভ করিয়া মুক্তি লাভ কক্স যায়। 
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অন্ত প্রকার ধ্যানের বিষয় বলা হইতেছে, _ধিনি বিশ্বের আত্মা, 

হিরণ্যবর্ণ পুরুষ, ধাহাত্স কেশ, শ্মস্র ও নখসকল হিরশ্মর, যিনি পাঁতক- 

নাশন, রখোপবিইঃ চতুরানন, যিনি কৃ্ি-স্থিতি শও প্রলয়কারণ, 

পদ্মাসনে সমাসীন ও যিনি সুন্দর, ধাহার মুখমণ্ডল প্রফুল পঙ্ক জসদৃশ, 

ধাহার ললাটের আভা পক্ষের গর্ভপজ্রের শ্তায়, যিনি সর্বলোকের 

অভয়দাতা, ধর্দজ্ঞ মুনিগণ ধাহাঁকে সতত দর্শন প্রাপ্ত হন, যিনি সমগ্র 

জগতের প্রকাশক, এবং সর্বলোকের অহ্িতীয় ব্বক্ষিন্যরূপ,_ এবশ্িধ 

পুরুষকে রবিম্গুলে দর্শন করিবে, এবং দর্শনপূর্বক সেই আদিত্যই 
"আমি, এইরূপ চিস্ত! করাও ধ্যানমধ্যে প্রশন্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

দ্পোঁধনে ! এই ধ্যান মুক্কিমার্গের প্রধান উপান্ন ম্বরূপ | 
ভ্রবোম ধ্যেহস্তরাত্মানং ভাবপং সর্বকারণম্ । 

স্থাপুব মু দি, পর্য্যস্তং মধ্যদেহাৎ্ সমুখ্খিতম্। 
জগৎকারণমব্যক্তং জ্বলম্তমমিতোৌজসম্। 

মনসালোক্য সোইহং স্যামিভ্যেতদ্ধ্যানমুত্তমম্ ॥ 

শরীরমধ্য হইতে উখিত হইয়া যৃদ্ধা পর্য্যন্ত স্থাগুবৎ নিশ্চলভাবে 

যিনি দীস্তি প্রাপ্ত হইতেছেন, জগৎ-কারণাব্যক্ত, জলস্ত অমিতৌজস 
সেই অন্তরাঁজ্মাকে মানস-দৃষ্টিহ্ার! ভ্রযুগলের মধ্যস্থানে ধ্যান করতঃ 

আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপ চিন্তা করাঁকেও উত্তম ধ্যাঁন বলা হয়। 
মথব! বন্ধপব্ধ্যঙ্কং শিথিলীরুতবিগ্রহম্। 

শিব এব স্বয়ং ভূহা নাসাগ্রারোপিতেক্ষণঃ | 

নির্বিক্াণারং পরং শাস্তং পরমাত্মানমচ্যুতম্। 

ভাকপমম্বতং ধ্যায়েৎ ভক্রবোমধ্যে বরাননে 1। 

সোহহমাম্ঘেতি যা খুক্ধিঃ সা চ ধ্যানে প্রশস্যতে ॥ .. 
শিবের স্কায় শিথিলীরুত দেহে পর্াক্কবৎ বন্ধাসন হইয়া নাসাগ্রে 
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দৃষ্টি আরোপণ পূর্বক ভ্রন্বরের মধ্যভাগে নির্বিকার” শাস্ত, অচ্যুত, 
পরমাঁজআ্সাকে জ্যোতির্ময় ও অম্বত স্বরূপ বলিয়া ধ্যান করিবে এবং সেই 
পরমাত্সাই আমি, এইকপ জ্ঞান করিবে । ইহাঁও প্রশত্ত ধ্যান । 

অথবাষ্টদলোপেতে কর্ণিকীকেশরান্থিতে । 

উল্লিদ্রং হদয়াস্ভোজে সোমমণগ্ডলমধ্যগে | 

আাত্মানমর্তকাকারং ভোক্তূপিণমক্ষরম্ ॥ 

ধারসং বিমুঞ্চত্তিঃ শশিরশ্মিভিরাবৃতম 1 
যোৌডশচ্ছদলংযুক্তশিরঃপদ্মাদধোঁসুখাতৎ। 

নির্শতামুতধারাভি: সহশ্রাভিঃ সমস্ততঃ । 

প্রাবিতং পুরুষং তত্র চিস্তন্বিত্বা সমাহিত: | 

তেনাম্বৃতরসেনৈব সাঙ্গোপাঙ্গকলেবরে । 

খসহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্ানম্ব্যয়ষ্ । 

এবং ষছেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচাতে । 

অথবা কর্ণিকাঁকেশরাম্থিত অষ্টদল হৃৎপদ্মে চন্দ্রমগ্ডুলমধ্যবর্তী অর্ভকা- 
কার ভোক্রূপে অক্ষর আত্মাকে অম্ৃতবরী চন্্রকিরণদ্বারা আবুভ 
এবং শিরঃস্থিত অধোমুখীন ষোঁডশদলপল্প হইতে বিগলিত অমৃতধারা- 

সমূহ দ্বারা সহশ্র প্রকারে চতুর্দিকে প্লাবিত ভাবিয়া আমিই সেই অব্য 
পরমাত্মা পরক্রক্ধ, এইন্ধপ ধ্যান করিবে । ইহাকেও সগুপ ধ্যান বলে। 

+এবং ধ্যানামৃতং কুর্বন্ ষণ্মাসাৎ সৃত্যুজিস্ভবেৎ। 

বৎ্সরাৎ মুক্ত এৰ শ্যাঙ জীবনে ন সংশয়: । 

' জীবন্মুক্তশ্য ন কাঁপি ছুংখাবাঁপ্তি: কথঞ্চন । 

কিং পুননিত্যমুক্তন্ত মুক্তিরেব হি দুল্ল ভা। 

তন্মাৎ স্বঞ্চ বরারোহে ! ফলং ত্যক্তিধ নিত্যশঃ ॥ 
বিধিবৎ কম কুর্ববাণা ধ্যানমেষ সদা কুক ॥ 
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অন্তান্তপি বহুম্কাহবৈ"দিকাঁনি দ্বিজোত্তমাঁঃ | 

মুখীল্সেতানি চৈতেভ্ো জ্ঘন্তানীতরাঁণি তু। 
অমৃতম্ব্ূপ এই ধ্যান করিলে ছয়মীসের মধ্যেই মৃত্যু জয় ভ্য় ( 

একবৎসর পর্যন্ত নিয়ত অভ্যাস করিলে জীবনুক্তি লীভ করা যা, 

জীবম্মুক্তজন €কোঁন প্রকার ছুঃখভোঁগ করেন না,-তিনি তখন নিত্য 

মুক্ত, কাঁজেই ভীহার সম্বন্ধে আর কি কথা থাকিতে পারে? 
বরারোহে ! কম্মফলে অনাঁসক্ত হইয়া বৈধ কশ্মের অনুষ্ঠান পূর্বক ধানের 

অনভ্াস কর। দ্বিজশেষ্ঠ খধধিগণ আরও নানীপ্রকাঁর বেদৌক্ত ধ্যানের 

কথা বলিয়াছেন, কিস্ যে সকল ধ্যানের কথা এখন, বলিলাম, এই 

সকল উপাঁয়ই শেঠ । অন্কাাগুলি ইহা ভইতে নিকৃষ্ট । বিদ্বজ্জনেরা 

নিজদেহমধ্যে সপ্চণ ও নিপুণ, উভর প্রকারেই পরমায্সাকে অবগত 

হইয়া সমাধিষ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তুমিও তাহার অনুষ্ঠান কর। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

আতর (০6288 

ধারণা । 

গুরু । এই স্থলে তোমাকে আর একটি কথা বলিবৰ। কোন 

কোন হঠযোগী ধ্যানের পরই সমাধির কথা বলিয়াছেন, কেহ আবার 

ধারণা বলিয়া আর একটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কেহ 

কেহ প্রাণায়ীমের পূর্ষে এ ধারণার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। অত- 

এব ধারণার কথাটাও এস্থলে বলিয়া রাখি । 

শিষ্য ( যে আজ্ঞা । " 
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গুরু । ধারণা সম্বন্ধে হঠযোগিগণ এইক্সপ বলেন» 

'আথেদালীং প্রুবক্ষ্যামি ধারণাং পঞ্চতত্তঃ | 

সমাঁহিতমনাশ্যঞ্চ শণু গাঁগি ! তপোধনে [| 

তপোধনে গার্শি!- পঞ্চতত্তানসারে পঞ্চ প্রকার ধারণার কথা 

এখন তোঁমাঁকে বলিব, সমাহিত মনে তাহ! তৃমি শ্রবণ কষ । 
যমাঁদি গুণযুক্তশ্ মনসঃ স্থিতিরান্নি 1 

ধারণেত্যুচাতে সন্তিঃ শান্ভাৎপর্যাবেদিভিহ 1 

যমাঁদিগুণঘুক্র মন যখন আত্মাতে অবস্থান করে, তখন তাহাকে 

শাস্ত্র ভীতপর্যজ্ঞ জক্তিগণ ধারণা বলিয়া উল্লেখ করিম্বা থাকেন । 

অস্মিন্ ব্রহ্ষপুরে গার্সি! যদিদং জবদয়াম্বজম্ | 

তম্মিশেবাজ্তরাঁকাঁশে যদ্বাহাকাশধারণম্ ॥ 

তরঙ্গপুরে এই মে দেহ, ইহার যধো যে হদয়পদ্ম আছে, তাহ।এ 

অন্তরা কাশে বাহ্াকাশ ধারণাতকও ধারণা কহে । 

ধাবণাঁং পঞ্চধা প্রৌক্তাস্তাশ্চ সর্ববীঃ পৃথক শ্রণু। 

ভমিরাপস্তথ1] তেজে। বায়ুবাকাশ এব চ। 

এতেষু পঞ্চদেবানাং ধারণা পঞ্চধেষাতে। 

পাদাদি জান্তপর্যযন্তং পৃথীস্থানং প্রকীর্তিতম্। 
আজাম্বো: পানুপধ্যস্তমপাং স্থানং প্রকীর্তিতম্। 

আপায়োহ দিয়ান্তঞ্চ বহ্ছিস্থানং প্রকীর্তিতস্ । 
আন্বম়ধ্যাৎ ভ্রবোশ্মধাং যাবত বায়ুকলং স্বতম্। 

" জমধ্যাত্ত, মন্তকান্তমাকাশমিতি চোচ্য্তে | 

অঅ কেচিদ্বদন্ত্যন্তে যোগপিতমানিনঃ | 

আজান্বোনভিপ্্যস্তমপাং স্থানমিতি দ্বিজাঃ। 

নাভিমধ্যাদগলাস্তং মদ্বহিস্থালং তহুচ্যতে | 

২০ ২ 

প্্পীপাসপীপীি্পপ 
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আগলাত্ব ললাটান্তং বামুস্থাননিতীরিতম্ । 

ললাটীদ্রন্ধ,পর্যান্তমাকাশস্থী নমুচ্যতে । 
অযুক্তমেতদিতাজং শাস্্তাৎপর্যাবেদিডিঃ £ 

ধারণ] পাচ প্রকার, পৃথক প্রথক কপে তাহাদের কথা বলিতেছি, 

শ্রবণ কর। তূনি, ভল, তেঙ্ঞ, বাু এবং আকাশ এই পঞ্চতত্তে পঞ্চ 

দেবতাকে ধারণা করিভে হয় বলিয়া ধারণ পাচ প্রকার বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে । দেহের পাহইত্তে জানু অবধি ভূষির স্থান , জ্ঞান হইতে 

শক্ত প্যান জলের স্থান; গুহ হইতে হাদয়ের মধাস্থান পর্যন্ত বাজ 

স্থান; আর জ্মধ্য হইতে মুদ্ধদেশের অস্ত পর্যযস্ত'আকাশের স্থান 

বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । যোগশা্সজ্ব কোন কোন পর্ডিত বলেন 

ষে, জান হইতে নাভি পর্যাস্ত জলের স্বাঁন , নাভির মধ্য হইতে গল- 

দেশ পধান্ত অগ্রিবা চেজের স্থান, গলদেশ হইতে ললাঁটের মধ্যদেশ 

পর্যন্ত বায়ুস্থান।; আর 'ললাটের মধাস্থান তইতে ব্রঙ্গরন্ধ, পধ্যস্ত 

আকাশের স্থবান। কিন্ত যোগশান্ছের প্রকৃত মন্ধজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই 
মভকে ঘুক্রিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন না । 

শা পিপিপি পপ পা পাশীশি শীপ্পী পোপ এ পল পাশ শট 

যদি শ্যাদ্জলনস্থানং দেহমধো বরাননে 11 

অযুক্তং কারণে বহ্ছোৌ কাধ্যব্ূপন্ সংস্থিতিঃ | 

কাধ্যকারপসংযোগাত কার্ধযহানিদ্টং ভবেৎ। 

দুষ্টং তৎ কার্ধ/বূপেবু মদাত্মকঘটা দিষু ॥ 

ঘি দেহমধ্যে অগ্সির স্থান বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তবে কাঁরণ- 

রূপ বহিচ্ে তদীয় কাধ্য জলের অবশ্থিতি শ্বীকার করা কোন প্রকারেই 
যুক্তিসঙ্গত হয় না। কেন না, কার্য ও কারণ উত্ভক্বেন্ল একত্র মিলনে 

কাঁধ্যের নাশ হইয়া-যার | দেখা.বায় কে, কার্যরূপ ষৃণ্ময় ঘটাদিতে 



যোগতত্ব-বারিধি। ১৫৫ 
২৬ ৭ পপশপাপপিপাপপপাশিীপিশ 7৩ বাশিপ্পাশি শি শিশপিস্প্ীস্পপীশি্াা কপি টিপি সিল ্ 

টি 

অগ্নির যোগ হইলে কারণঘধোগে কাধ্যরূপ ঘটার্দির বিনাশ সাধন 
হইয়া যায় কাজেই উদ্ু মত অগ্রাহ্য । 

পৃথিব্যাৎ ধারক্ষেদ্গাগি । ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ । 
বিষুমপ্ল,নলে কুদ্রণীশ্বরঃ বাধূমশ্ডলে । 

সদাশিবং তথা ব্যোক্সি ধারয়েৎ সআুসমাহিতঃ | 

পথিব্যাং বামুমাঙ্থায় লকারেণ সমন্থিতম্ । 

ধ্যাপ়েৎ চতকু জাকারং ত্রন্দাণং স্ট্িকানুণম্। 

ধারয়ে পঞ্চঘটিকা1: সর্বরোগৈ: প্রমূচ্তে ॥ 

গার্শি! মেঞ্স্থান পৃথিবীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তই স্থানে 

পরনেগা ব্রদ্দার ধারণা করিচে হয় । এরূপ জলের স্থানে বিষুঃ, অগ্নি 

স্থানে রুদ্র, বাষু-স্থানে ঈশ্বর, আকাঁশ-স্থানে শিব,_সমাহিতমনে 

ধারণা করিতে হয । "লং" এই পূৃর্থাবীজ জপ করিছে করিতে ভূমি- 

ক্ছানে বায়ুকে পাচঘটিকা পর্যান্ত ধারণা করিয়া চতুহস্তি ব্রহ্মাকে ধ্যান 
করিলে সকল মোগ দূর হয়। 

পথিব্যাং বাসুমারোপ্য পৃথিব্যা জয়মাপ্রস্বাৎ। 

বাকণে বায়ুমাবোপা বকারেণ সমন্থিভম্ | 

স্মরেন্ারয়ণং সৌমাং চতুর্রবাহুং শুচিস্মিতম্। 

শুদ্ধস্কটিকসঙ্কাশং পীতবাসঃসমন্বিতষ্ । 

ধারযেৎ পঞ্চঘটিকাঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে | 
বহ্ো,5।শিলমারোপা ,রেফাক্ষরসমহিতম্ । 

ত্রাক্ষ্ বরদং বদ্রং তক্ণাঁদিভাসম্সিভম্। 

ভস্মোভ্ভলিতসর্বাজং সুপ্রসন্নমন্থস্মরেৎ । 

ধারয়েৎ পঞ্চবটিক1 বহিনাসৌ ন দহ্যতে । 
মারুতং মতঃ হ্বানং বকাধেণ দমহিতম্ ॥ 



5৫৬ যোগতত্ব-বারিধি । 
পে পপ পাপা পপ পিলার িপপিপশীশলিত ৩০ ০ পিশিপপপ্ী 4 টি শীশিিিশশি  ী  শিিটি শী পিপিপি তি 

ভূমি-স্থানে বায়ুধারণা করিলে পৃথিবীকে জয় করা যায় । "বং" এই 
বীক্ত কপ করিতে করিতে অপস্থা9নে বায়ু পারণা করিয়া পাচ ঘটিকা 

অবধি চতুহন্তি, পীতবাস, নিন্মল স্ষটিকবত, নির্মল হাক্াযুক্ত* সৌমান- 
মুর্তি নাবায়ণকে ধ্যান করিলে সকল পাঁপ দূর হত়। “রং”-এই বীজ 

ক্রপ করিতে করিতে অগ্রিস্থানে বায়ু ধারণ করিয়। পাচ ঘটিকা পধ্যস্ত 

ভশস্ম-বিলেপিতাঙ্গ, নবারুণসদৃশ, প্রসন্্রমুণ্তি বরদ* ক্রিলাচন কুদ্রকে ধ্যান 

করিলে অগ্নি জয় হয়। ৮বং- এই রীজ বাছু-শ্থানে বায়ুকে ধারণা 

করিয়া বীজ সহকারে বায়ুর ধ্যান করিলে শৃক্ষগারী হয়া মায়। 

ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকা বামুবদবোমগো ভ বেছ। 

আকাশে বাধুমারোৌপা হকাবোপরি শঘারম্ 
বিম্দূপং সহাদেকং [ব্যামাকানুং সদাশিবম্। 

গুদ্ষস্মটি কসন্কা।শং বালেন্দপ্রতমৌবি ললম। 

পর্পগবন্ত যুভ লৌমাং দশবাভুৎ িলোচনম্। 

সর্বাসুধোদাতকবং সর্ব ভনণভূষিতষ্ । 

উমাদ্ধদেহৎ বলদ্দং সর্নকারণকারণম্। 

চিন্বয়েৎ মনগা নিভাং সুহত্তমপি ধারয়েহ। 

স এব মুক্ত ইত্যুজস্্াম্িকেঘপি শিক্ষিতঃ 

আকাশ-স্থানে বাপু আরোপণ পৃর্নক “হং এই বীজে সংস্কিত 

ব্যোমাকার বিন্দুরূপ সর্বামঙ্গলালম শুদ্ধ স্ফষটিকসঙ্ক।শ, তরুণ চন্দযৌলা, 
পঞ্চবদন» সৌনামৃত্তি, দশহস্তঃ ছিনয়ন+ সর্ববাঘুধ ধৃতকর, সর্ব।ভবনণভূষিত, 

উমাদ্রদেত, বরদ, সর্দকারণের কারণ মাদেবকে মনে মনে চিন্তা! করিয়া 

মৃছুত্ত মাত্র ধারণা করিতে পারেন? সুশিক্ষিত তা।ন্বিকগণ তাহাকে 

নিভ্যমু যোগীপুর্াষ খলিয়। অভিহিত করেন । 
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ত্রক্াদি কার্ধ্যরূপাঁণি স্বে স্থে সংহৃত্য কারণে । 

তশ্মিন্ সদাশিবে প্রাণং চিত্তঞ্চানীয় কারণে । 
যুক্তচিতস্তদাত্মানং যোজয়েৎ পরমেশ্বরে ॥ 

কার্প দেবশক্তি ব্রক্ষাদিকে স্বন্ব কার্যযস্থান হইতে আহরণ 

করিসা সদাশিবে চিত্ত প্রাণ সংস্থান্পূর্ক আম্মাকে ততৎসহ ধারণ। 

করিবে । ইহাঁও ধারণ । 

প্রণবেনৈব কার্ধযাণি স্ফেস্ে সংহত কারণে । 

গ্রণবশ্য তু নাদান্তে পরসানন্দবি গ্রহম্। 

ধশ্তং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুকষং কৃষ্ণপিক্ষলম্ । 

চেভসা তং প্রপশ্যন্তি সম্থঃ সংসারভেষজম 1 

ত্বং তম্মাৎ প্রণবেনৈক প্রাণায়ামৈন্সিভিপ্সিভিঃ ॥ 

ব্রক্ষাদিকারধ্যরূপাপি শ্েম্থেসংহৃত্য কারণে । 

বিশুদ্ধচেতসা পশ্বা নাদাস্তে পরমাত্মনি | 

তশ্মিন্রর্থে বদন্ত্যন্তে যোগিনো। ক্রহ্গবিদ্বরাঃ ॥ 

অপর অআ্র্জ্ঞ যোগীর] প্রণবসহক্ণারে কাধ্যসমূহকে স্ব স্ব কারণভূতত 

পরমানন্দন্বরূপ খত, সত্য, কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ পরব্রক্গে লীন করাকে 

ধারণা বলিয়া অভিহিত করেন । এই গুকার ধারণা দ্বারা প্রণব জপের 

শেবে যখন নাদের উৎপাত্ত হয়, তখনই ভবরোগের পরমৌবধি স্বরূপে 

তাঁহাকে ভিত্তনাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তুমিও তিনসন্ধ্যায় 

তিনবার প্রাণায়াম করিয়া প্রণববোগে কাধ্যরূপ ব্রঙ্গাদিকে তত্ততৎকারণ- 

কূপ পরযাত্মাতে বিলীন করিয়! নাদোৎপত্তির শেষে বিশ্ুদ্ধচিত্ত হইয়া 

তাহার সামীপ্যাকার লা করিয়া তাহাকে দৃঢ়রূপে ধারণা কর। 

ভিষক্ষরোৌ বরারোহে 1 যোগেষু পরিনিক্গিতো । 

শরীরং তাবদেত ভূ পঞ্চভ় হাম্মকং খলু। 



৯৫৮ যোগতত্ব-বারিধি | 
সস্তা পরল পাপা্পাাালাপা পা লাশ ২ পিপিপি 

শা স্টপ শশী সপ সপ বাপ 2 সপ পশস্পাপী পপর 

তদেতন্ত বরারোহে ! বাতপিত্তকফাস্বকম্। 

বাঁভাত্মকানাং সব্রেষাঁং যোগেঘভিরভাক্মশাম্। 

প্রাণসংযমনেনৈব শোবং যাঁতি কলেবরম্। 

পিত্বাম্মকানাং তচিরাৎ ন শুয্যতি কলেবরম্। 

কফাত্মকানাঁং কায়স্ত সংপূর্ণমচিরাদভবেৎ্ | 

ধারণং কুর্বতদ্বশ্রৌ সর্ষে নশ্তন্তি বাভিজাঃ | 

পার্থিবে চ জলাংশে চ ধারণং কুর্ব ভঃ সদা । 

নশ্তন্তি শ্রেক্দজা রোগা বাতঙ্গাশ্চা।চরাত্বথ1। 

ব্যোমাংশে মাক ভাংশে চ ধারণং কুর্বতহ পর্ভা । 

ভ্িিদোষজলিতা রোগা বিনশ্বান্তি ন সংশয়ত ॥ 

যোগশাস্তে পরিনিষ্ঠত ভিষকশ্রেষ্ঠ অশিিলীকুমারদ্বয় ৭৪ অপ্বাপর 

ভ্রঙ্গজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্যক্িরা বলেন যে*ই এই মাঁনবশরীর পঞ্চভ্তনয় ও বাত, 

পিল, কফাজ্সক । যে যোগীদিগের দেহ বাসুপ্রধান, শ্রাণসংঘম শিক্ষা 

করিলে ভাহাদের শরীর শুষ্ক হয় । যাহার! পিক্প্রকতিকঃ তাহাদের 

তেমন আশ্রু প্ুফ হযু পা । আর ধাহাঁদের কক্ষান্মক, তাহাদের দেহ 

সত্বর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ; ধাহারা অগ্রি-স্থলে প্রাপবাঘুকে ধারণ করিতে 

অভ্যাস করেন, ভ্রাহাদের বাতজনিত নিখিল ব্যাধির বিনাশ হয়। 

ধাহার! পর্থীস্থলে অথবা ভুলের স্থলে সমীরণ ধারণ করিতে নিত্য 

অভ্যান করেন, ভীহাদের কফজন্ত বা বাঁতজন্ পীড়া অচিরে আরোগ্য 

হল । বায়ু-স্থানে আকাশ, আকাশ স্থানে বায়ু ধারণ করিলে জিদোষজ 

সমদ্ত বোগের বিলাশ হয়। ৃ ্ 



যোডশ পরিচ্ছেদ । 

স্পা টে € 

সদাধিযোগপ। 

শিষ্য । এক্ষণে সমাধিমোৌগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আজ্ঞা হউক । 

গর | সমাবধিই সমস্ত যোগে শ্রেষ্ঠ বা চবমাবস্থা। এক্এ৭৫ে 

হঠযে(গের সমাধি-প্রকার বলিতেছি, শ্রবণ কর। হঠযোগিগণ এই 

সমাধিষোগকে কয়েক প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন । সে সমস্ত কখারই 

ক্রমে রূমে আন্লাচন! করা বযাইতেছে। 

সমাধিঞ্চ পরং যোগং বকভাগ্যেন লভাতে | 

গুরো: কপাপ্রসাদেন প্রীপাতে গুকুভক্তিতঃ | 

বিদ্যাপ্রভীতিঃ হ্বগুরুপ্রতীতিরাম্মপ্রতীতিষ্্নসঃ প্রবোধঃ। 

দিনে দিনে যস্য ভবে স যোগী স্থুশোভনাভ্যাসমূপৈতি সদ্যঃ। 
ঘটাঠিন্রং মনঃ কতা এ্রকাং কুর্বাৎ পরাজ্মনি ॥ 

সমাধি তঙ্বিজানায়ান্ুক্তসংজ্ঞোদশাদিভিঃ | 

'অহং ত্রঙ্গ জ চাঁন্যোহশ্রি ব্রন্দেবীহং ন শোকভাক্। 

সচ্চিদানন্দকূপোহহং নিতামুক্ত£ স্বভাববান্ ॥ 

গুরুব কৃপা ও প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে এবং গুরুর প্রতি ভক্তি থাকিলে” 

সাধকের অনেক ভাঁগাফলেই সমাধি নামক প্রধান যোগ লাভ হহকসা 

থাকে! তে বোগীর বিদ্যা, গুরু ও আপনার প্রতি প্রত্যন্ন এবহ 

মনের প্রবৌধ বিন দিন হইতে থাকে, তাহারই সমীধিযোগের সাঁতিশঙ্ 
অভ্যা্ম্ সদ্যই অধিকার হয্স। মনকে শরীর হইতে পৃথক করিস়া 

পরমাত্মার সহিত সৃংমিলিত করিবে । এইক্ধপ কক্রিম্বাকে সমাধি বল 



১৩৩ যোগতত্ব-বারিধি। 

যায়! ইহাছারা পার্ধিব ও ৫দহিক সকলপ্রকার অবস্থা হইতে মুন্তি- 

লাভ কর ষার। এই সমাধিযোগ সাধন করিলে যোঁগীর এইকপ 
নিত্যজ্ঞান জন্মিবে যে, আমিই ্রহ্ম এবং ব্রজ্ম আমি; আমি জ্রহ্গ হইতে 

ভিন্ন নতি অর্থাৎ ব্রন্মের স্বব্ূপ, আমি শোৌকতাঁপাঁদি-বিহীন, নিত্য 
মোক্ষপ্রাঞ্ধ ও ত্রহ্গপ্রকৃতিস্থ এবং আমিই সত্যময়, জ্ঞানময় ও নিত্যা- 

নন্দময়! এবন্ষিধ নিত্য অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিলেই প্রক্কৃত সমাধিসিদ্ধ 
যোগী হওয়া যাঁয়। 

শাম্ভব্যা টচব খেচধ্যা ভ্রামর্ধ্যা যোনিমুদ্য়া। 
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ববিধা | 
পঞ্চধা ভক্তিযোগেন মনোমৃচ্ছা চ ষড় বিধা। 

ষড়বিধোহয়ং বাজযোগঃ প্রত্যেকমবধাররেৎ ॥ 

সমাধিবোগ ছয় প্রকার, ধ্যানযোগসমাধি, নাদযোগসমাধি, রসা- 

নন্দযোগসমাঁবি, লয়যোৌগপমাধখি, ভক্তিযোগসমাধ ও রাজযে।(গসমাধি | 

ধ্যানবোগ সমাধি, 

শাম্ভবীং মুদ্রিকাং রুত্বা আত্মপ্র ত্যক্ষমানয়েত। 

বিন্দুত্রক্ষ সকুদ্ষ্ট1 মন্ত্র নিযোজয়েৎ। 

খমধ্যে কুরু চায্সানং আত্মমধ্যে 5 খং কুরু। 

আত্মানং খময়ং দৃষ্ট1 ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে। 

সদানন্দময়ে| ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্গরঃ ॥ 

প্রথমে শাম্তবীমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে 

হইবে । তৎপরে বিন্দুমক্প ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথমধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে এ 
বিন্ুস্থানে নিযুক্ত করিতে হইবে । তৎপরে শিরংস্থ ব্র্মলোকমন্ 'আঁকাশ- 

মধ্যে জীবাত্মাকে আনক্কল এবং জীবাত্মার মধ্যে এ শিরংস্থ ব্রহ্ধলোকমন্্ 



যোগতত্ত্ব-বারিধি। ১৬১ 
পপ পপ বা পা কপ সস পপ পপ পাপ পা পাস পাপা পাপে প পস্পাপা পপি সপে পিপাসা পপ পপ সপ পেশা স্পা 

শূন্ত-স্থানকে আনয়ন করিবে । এই প্রকারে জীবাঝ্মাকে ব্রদলোকময় 

দেখিক্ব! অর্থাৎ পরমাম্মাত্তে লীন করিয়া যেগী 'অবিরোধমন্ অর্থাৎ 

মুক্ত ও সদানন্ূসুক্র হইবে । ইহাকে ধ্যানঘযোগ সমাধি বলে। 

নাদযোগসমাধি,__ 

সাঁধনাৎ খেচরীমুদ্বা রপনোপ্ধিগভা যদ] । 

তদাঁ সমাধিসিছিঃ স্বান্ধিত্বা সাধারপক্রিয়াম্ ॥ 

খেচক্রীমুদ্রা সাধনবারা! লিহ্বাকে বিপরী ভগামী করিয়া তালুকুহরস্থ 

আুধাকৃপে সংলগ্রকরণ পূর্বক উদ্ধগত করিয়া রাখিতে হইবে । এতদ্বারা 
অপরাপর সাধারণ ক্রিয়! পর্সিত্যাগ পুর্নাক সমাধিসিদ্ধি-শক্তি লাভ 

হইয়া থাকে । ইহার নাম নাদযোগসিদ্ি। 

বসানন্দযোগসমাধি,__ 

ঘনিিলং মন্দবেগেন ভ্রামব্রীকুম্তকং চবেৎ | 

যন্দং মশাং রেচয়েন্ায়ুং ভূঙ্গনাদং ততো ভবেৎ! 

অন্তঃস্থং ভ্রমরীনাদং শ্রত্বা তজ মনো নয়েখ। 

সমাধিজ্জায়তে তত্র আনন্দ: সোহহমিত্যতঃ ॥ 

আ্রামর্টকুস্তক করিয়া অল্প অল্প বেগেশ্বাসবাসুর রেচন করিবে ॥ 
এই যোগন্বারা দেহাস্ত-স্থ ভ্রমরগুঞ্জনবত শব্দ শ্রুতিগোঁচর হইতে 
থাকিবে | "যে স্থান হইতে এবন্িধ মনোরম ধ্বনি উখিত হইবে, সেই 
স্থানেই মনকে নিয়োজিত করিতে হইবে । ইহাঁরই নাঁম রসানন্দ- 

মেগসমধি | ইহাদ্বারা “সোহ্হম্গ অর্থাৎ আমিই সেই ত্রঙ্গ” এই 
প্রকার নিত্য পরমানন্দরস ভোগ হইয়। খাকে। 

২১ 



১৬২ যোগতত্ববারিধি । 
শপ শা শি পিপাসা শী 

লয়যোগসমাধি,__ 

মোনিমুদ্রীং সমাঁপাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ। 

ম্বশূঙ্গাররসেনৈব বিহরেত পরমাক্স।ন | 
আনন্দময়: সংভৃত্বাঃএ্ক্যং ত্র্মণি সম্ভবেত। 

অহংত্রঙ্গেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥ 

যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া যোগী আপনাকে শক্তি অর্থাত স্ত্রী এবং 
পরমাত্মাকে পুকুষ কল্পনা করিবে । স্বীপুকষবৎ আপনার" সহিত 

পরনাত্মার শৃজ্জাররসপূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ জ্ঞান করিতে 
হইবে । এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমা নন্দরসে অগ্ন হইয়া পরম 
বর্ষের সহিত শ্বম্ং অভেদবধূপে পরম প্রণয়ে মিলিত হইয়াছি, এক্সপ 

জ্ঞানকরিবে। ইহা হইতে আমিই ব্রহ্ম ও অদ্দিতীস্ম এইন্ধপ নিত্য 

জ্ঞান জন্মি্সা থাকে । এই সমাধির নাম লদ্যোগসিদ্ধি। 

ভক্তিযোপসমাধি,__ 

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদিইদেবন্বন্ূপকম্। 

চিন্তয়েন্তক্তিযেগেন পরমাহ্নাদ পৃর্নকম্ । 

'আনন্দাশ্রুপুলকেন দশভাবঃ প্রজায়তে। 

সমাধি: সম্ভবেত্তেন সম্ভবেচ মনোন্মনি2 ॥ 

পরম আনন্দ ও ভক্তির সহিত স্বীয় হৃদয়মধ্যে ইষ্টদ্বকে ধ্যান 
করিতে হইবে । এইবপ ধ্যান হইতে আঁনন্দজনিত অশ্রধারা প্রবাঁ- 
হিত, শরীর পুলকিত ও মন নিভ্যভাঁব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে । ইহার 
নাম ভুক্তিযোগসমাঁধি। ইহা দ্বার ব্রদদসাক্ষাৎকাঁর লাভবপ মনেব 

উন্মীলন হইয়া থাকে | 
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বাজযোগসমাধি,__ 

মনো মৃচ্ছণং সমাসাঁন্য মন আত্মনি যোঁজয়েখ। 

পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ,য়াৎ॥ 

মনোমৃচ্ছা নামক কুস্তক, অবলম্বন করিয়া পরমাজ্মান্তে ষনকে 

সংযুক্ত করিবে । এইক্সপ পর্রমাজ্মীর সংবোগ হইতে রাঁজষোগসমাঁধি 

লিদ্ধি হইয়া! থাকে । 
ইতি তে কথিত চণ্ড! সমাঁধিমু ্িলক্ষণম্ । 

রাজযোগঃ সমাধি; স্াদেকাস্মন্যের সাধনম্। 

উন্মনী সহজাবস্থা সর্ধে উচক্কাঁশ্ববাঁচকাঃ | 

জলে বিষু় স্থলে শিহুর্ বধু পিতাকে । 

জালাঁমালাকুলে বিষুব্: সর্ধং বিঝুরমযং জগৎ । 

ভূচরাঃ খেচরাশ্চামী,মাবল্সো,জীবজন্তবঃ | 

বক্ষ গুল্ল তাবলীতিণাছাবীরিপর্ববতাঁঃ | 

সর্ববং ব্রক্ম বিজানীয়াঁৎ সর্ববং পশ্তাতি চাজ্সনি। 

আশ্মাঁঘট স্থটৈ তন্বামদ্ধৈহং শাশ্বত পরম্। 

ঘটাছিভিন্নতো জ্বীত্বা বীতরাগো বিবাসনই। 

এবন্িবঃ সমাধিঃ স্যাঁৎ সর্ববসঙ্গ ল্ল বঞ্জি তঃ ! 

স্বদেহে ধনদারাঁদিবান্ধবেধু ধনাদিবু | 

সর্নবেধু শিশ্মমো। ভূত্বা সমাধিং সমবাপ্রয়াৎ। 

লয়ামুতং পরধ্গোপাং শিবকোক্তং বিবিধানি চ। 

তাঁসাং সংক্ষেপমাঁদায় কথি তং মুক্তিলম্ষণম্ । 

ইতি তে কথখিতশ্চগ্ড ! সমািছুল্ল ভঃ পরঃ। 

যজজ্ঞান্বা ন প্ুনভম দোঁয়তে ভুবিষিগুলে॥ 



১৩৪ যোগতত্-বারিধি . 
শপ সপ আলাপ পাশাপাশি পিশী পা সপপেসাপীপপাপাপাল পিপি পেসপ্পীশিশািিাতি  তিতি প্পীীশি শশী তি ৮ পাল পাশীপ্টি শী শশা চু 

মুক্তিলক্ষণ সমাঁধিষোগের কথা পুরে বলা হইল রাঁজযোগ- 
সমাধি উন্মনী সহজাবস্থা প্রভৃতি সমস্ত যোগই এক আত্মঃতে সাধিত 

হইয়া! থাকে | জল, স্থল, শৈলশিখর, হশিখারাঁজি-সমস্থিত বহি প্রভৃতি 
সমদ্তই বিষুণময় ,-নিথিল বিশ্বই বিষুও কতক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 

হ্লচর, আকাশচর প্রভৃতি যাবতীয় জীবন্ত ও বুক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, 

তৃণ, জল, পর্বত প্রভৃতি সকলই ব্রহ্ষময় । যোগী ব্রহ্ষগাণ্ডের সকল 

পদার্থ ই আত্মীতে দর্শন করিয়া থাকেন । জীবান্বা প্রমাত্সার ছায়! 

স্ব্দূপ। পরমাত্সা অদ্বিতীয়, নিত্য ও শে । মানবের পার্থিব দেহে 
ভীবাআ্রীরূপী পরমাঁজআ্সার অংশ আবদ্ধ হউয়ই কেবল দেহস্থ ঠৈতন্তন্ধপেই 

অবস্থান করেন, কিন্ত দেহরূপ বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হইলেই রাগদ্ষেষ- 

বাসন!দি-শৃন্য হইরা পুনর্ধাব সেই নিত্য সত্পূর্ণ অঙ্গে মিলিত হয়েন। 

সকল অভিলাষ বিহীন ভইয়া এইকপে সমাধি করিতে হইবে। শ্বীয় 

শরীর, পত্রী, মিত্র, ধন প্রতি সকল বিষয়েই মমত।শৃঙ্ক হইয়া সমীধি- 
যোগ সাধন করিতে হইবে । লয়ামৃত প্রদ্ভত়ি নানাবিধ পরমতত্তব 

শিব কন্তুক উক্ত হইয়াছে । অতি গোৌঁপনীত্র এই সকল তত্ব হইতে 

সারাংশ সঙ্কলন করিক্পা অতি সংক্ষেপেই মুক্তির লক্ষণ বিবৃত কর হইল। 
ইহাই শ্রেষ্ঠ সমাধিযোগ 1 এই ধোগের কথা বিজ্ঞাত থাকিলে, 

পৃথিবামণ্ডলে তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাঁ। 

হঠযোৌগিগণের মতে আরও কয়েক প্রকার সমাধি আছে। অতি 

প্রচলিত আর একপ্রকার সমাধির কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ 

কর। এখনকার অনেক হঠমোগিসম্প্রদায়ই এইবূপ ' সমাধি-পথ 

অবলম্বন করিয়া থাকেন । 

সমাধি: সমভাবস্থা জীবাজ্সপরমাত্মনো 21 

অন্গনোব স্থিতিরা সা ল্মাখিং প্রহপাতিন 1 
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জীবায্সা এবং পরমান্সার সমতাবস্থাকেই সমাধি বলে। জীবাস্ম? 

যখন প্রত্যগভাবে পরমুীম্মাতে অবস্থিত থাকে, তথন তাহাকে 

সমাধি বলে। 

ধ্যায়েদ্যথা যথাল্লানং তৎ্সমাধিস্তথ1 তথা | 

ধ্যাহ্বাস্নি সংস্থাপ্য নান্তথাত্বা বশো ভবেছ। 

এবমেব হি সন্পন্্র যন প্রসন্ত্স্ত যো নরঃ | 

তথাস্সা সো্পি তত্রৈব সমাধিং সমবাপ্রয়াৎ। 

সরিৎপতো নিবিষ্টান্বু যথাভিন্র হমাপ্রয়াত। 
তষ্থাম্বাভিন্ন এবাত্র সমাধিং সমবাপ্র য়াৎ। 

যিনি যে ভাবে আত্মাকে ধ্যান করেন, সেই প্রকারেই তাহার 

সমাধি সম্পন্্র হয় । ধ্যানছ্ার। জীবাল্সাকে পরমাম্ীয় মিলত করিতে 

হয়, ইহার অন্য কোন প্রকার উপায়াস্তর নাই। যে ব্যক্তি যাহাতে 

একান্ত অন্ুরক্ক, তাহার আত্মা সেই স্থানেই অবস্থান করে, এবং সেই 
স্থানেই সম!ধি প্রাপ্ত হয়» ইহাঁই সকল স্থানে দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
সাগরে পড়িলে নদ, নী প্রভৃতির পৃথক্ পৃথকজল যেমন অভিন্নাবস্থ! 
প্রাপ্ত হয়, 

হইয়া যায়। 

সেই প্রকার সমাধি-অবস্থায় জীবাত্মাও পরমাস্থাকস এক 

কন্মৈব বিধিবৎ কুর্ধন্ কামসংকল্পবর্জিতম্। 
বেদান্তেঘপি শাস্ত্রেযু স্থশিক্ষিতমনান্তথা | 

গুরুণ। চোপদিষ্টার্থং যুক্ত্যোপেতং বরাননে | 

বিদ্বপিঃ সর্বশাস্ত্রজ্জেবিচাষ্য চ পুনঃপুনঃ | 
নিশ্চিতার্থেষু তম্মিংস্ত স্থৃশিক্ষি তমনাঃ সদা । 

যেবগমেবধা লোম ভা জীবা মগরমাতনোতি | 



১০১১১ ১ 

১৬১৩ যোগতত্ব-বারিধি। 
স্টপ শস্পাী পপ পপি পিপিপি পপি শিপ পাশ শিপ 

তন্তস্থাভ্যন্তরৈশ্চিহ্ৈবণহৈর্ববা কালন্থচকৈই | 

বিনিশ্চিভ্যাত্সনঃ কীলমন্যৈবণ পরমার্থবিৎ। 

নির্ভর: সুপ্রসম্গাম্মা ভূত্বা তু বিক্ষিতেক্্রিরঃ | 

স্বকশ্মলিব্রতঃ ক্ষান্ত: সর্বভূতহিতে রতঃ | 

প্রায় বিগ্ভাং পুভ্রন্য মন্ত্রঞ্চ বিধিপুর্রকম্। 

সংস্কারাণ্াত্মনঃ সর্বমুপপিশ্ট তথানঘে 1 | 

পুশাক্ষেত্ত্রে শুভো। দেশে বিছ্বতিশ্চ সমাবৃতে । 

ভূমৌ কুশান্ সমান্তীর্য্য কুষ্ণাজিনমথাপি বা। 
তস্মিন্ স্ুবন্ধপর্য্যক্কো মন্ত্ৈর্বদ্ধবকলেবর:। 
আসনে নাহ্যধীরান্তে প্রান্মুথো বাপুদত্বখ: ॥ 

কামনা ও সঙ্কল্প বঙ্থিত হইয়া বৈধকশ্মের অন্র্ঠান-ততৎপর ও 

বেদান্তাপি শাস্ে সুশিক্ষা লাভ করতঃ শুরুর নিকট সম্যক্প্রকারে 

উপদিষ্ট হইবে, এবং তদনস্তর শ্াস্জ্ঞ বিদ্বান্গণের সহিত পুনঃ পুনঃ 
বিচার-বিতর্ক দ্বারা প্রকৃত মন্ম সুন্দররূপে অবগত হইবে এবং তদনস্তর 

জীবাস্বার সহিত পরমাত্মটর যোগসাধন করিতে অভ্যাস করিবে । 

তৎপরে যথন বাহা ও আভ্যন্তরিক অথবা অন্তঠান্ত কালস্ুচক চিহৃদ্বার! 

পরমার্থবিজ্ঞ যোগী জানিতে পারিবেন যে, তাহার মৃত্যুকাল আসন 

হইয়াছে, তখন পূর্বব্ৎ নিয়, প্রসন্গহদর, জিতেক্দ্রির, শ্বকম্দনিরত, 

ক্ষমাবান্ এবং সর্ধনূতে হিভরত থাঁকির1 বিধিপৃব্বক পুত্রকে স্বকীয় 

বিদ্যা ও মন্ত্র প্রদান পূর্বক আপনার সমস্ত সংস্কারসমূহ উপদেশ 

করভঃ বিছ্বৎসমৃহ-পরিবেষ্টিত কোন পুণ্যতীর্থে, শুচি স্থানে গন করিয়া 

আশ্রয় লইবে । সেখানে ভূমিতলে কুশ ব1 কৃষ্ণাজিন বিছাইয় তাহার 
উপরে পর্্যঙ্ক বন্ধন করতঃ পূর্ব বা উত্তর আস্য হইয়া একতাঁনচিত্তে 

নন্ত্রযোগে দেহকে রুদ্ধ করিবে । 



যোগতর্তব-বার্রিধি ৷ ১৬৭ 
সপ পসপপপপ পাপ শী শঁশিশ্ীশী সশাসীশাশাাাশাীশশপী শী 

মবদ্বারাঁণি সংঘম্য গার্গান্মিন ব্রঙ্গনং পুরে । 
ভন্লিদ্রহদরাক্কোজে প্রাণায়ামৈঃ প্রবোধিতে | 

ব্যৌম্পি ত স্মন্ প্রভারূপে নিরূপে সর্দমকারণে ! 

অনোবুত্তিং স্বসংযম্য পরমাজ্মনি পর্ডিতঃ | 

মৃ্দধাক্বাশ্থনঃ প্রাণং ভ্রবোশ্মধ্যে' তদানঘে ! 8 

'তপরে এই ত্রক্ষপুর শরীরাভ্যন্তরে নবন্বার পিকুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম 

দ্বারা বকাশপ্রাপ্ত হদয়মধো যে শূহ্ত শ্বান থাকে, তাহার অভ্যন্তরস্থ 

জ্োতিংশ্বরূপ নিরাকার সর্দধকরণের করণ পরমাঙ্চাতে মনোবৃক্তি 

স্তসংপত্ত করিরা' মুদ্ধাস্থানে জয়ের মধ্যে বোগী প্রীণবাঁড়ুকে ধারণ 
করিবেন । 

কারণে পর্রমানন্দে আন্ফিতো যোগধারণম্। 

ওমিত্যেকাক্ষরং ত্রন্ধ বাহরন্ স্বলমাহিত:| 

শরীরং সম্ত্যজেদ্বিদ্বাননেনৈব দ্বিজোত্তমঃ | 

বন্বিন্ সমভ্যসে বিদ্বান যোগেনৈবাস্মদর্শনম্। 
তদেৰ সংশ্মরেদ ধিদ্বান্ ত্যজন্ত্যস্তে কলেবরম্। 

তং তমেবেত্যসৌ ভাঁবমিতি ব্রহ্মবিদে! বিছুঃ ॥ 

বরক্গজ্ঞ ব্যক্তি পরমাঁনন্দরূপ সর্বকারণের কারণ পরত্রক্দে নিমগ্ন 

হইব। "৪৮ এই একাক্ষর ব্রহ্মমন্্ জপ করিতে করিতে যোৌগধারণাঁবলে 
সমাবি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন এবং এইরূপ সমাহিত অবস্থাতেই প্রাণ 

পরিত্যাগ করিবেন । ক্রদ্গজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, যিনি যে উপাক্স 
অবলম্বন করিস্বা আত্-দর্শন অভ্যাস করেন, দেহত্যাঁপ সময়েও তিনি 
সেই ভর্বকে অবলম্বন করিবেন এবং যে ভাবকে আশ্রয় করিয়!' 

অন্তকাঁলে দেহ পরিত্যাগ হয়, জীব সেই ভাবই প্রাপ্ত হইক্স! খাকে। 



১৬৮ যোগতত্-বারিধি । 
সাপ পিসির 

জ্ঞানেনৈব সহৈতেেন নিত্যকম্মাণি কুবতঃ | 
নিবৃত্তকলসাঙ্গন্ত মুক্তিগার্শি। কারে স্থিতা | 

ফলকামনাশূন্ত হইয়া জ্ঞানপূর্বক যিনি এইপ্রকার নিত্য কর্মের 

অনুষ্ঠান করেন, মুক্তি কাহার করতলস্থিত। 

স্পা পাশাপাশি দিলি 

সপ্তধশ পরিচ্ছেদ । 

সপ্ত ৫১ ১০ 

বট চক্র-নিজপণ । 

গুরু | ষট চক্র ও মাড়ীসমুদয়ের বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক । 

এক্ষণে আমি যথাশান্্ বট চক্রনিকূপণ আগ্যোপান্ত বলিব । 

শিব্য। তৎসন্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। 

খুকু | কিবল? 

শিষ্য । বটচক্র দেহমধ্যস্থ কি পদার্থ? 

গুরু | আয়ুচক্র বা লায়ুগ্রন্থি। 

শিষ্য । লার্ভীগুলি? 

গুরু 1 আাধু। এই নাঁড়ী বান্বাঘু জীবের সর্ধশরীরে পরিব্যাপ্ত । 

এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম, শুনিয়া যাঁও। দেহমধ্যস্থ মূলাধারাঁদি 

বট চক্র ও নাঁড়ীসমুদায়ের অবরোধ দ্বারা অসীম প্রবাহের উদয় হইয়া 

থাকে, অতএব তদ্বিষষ্ম অবগত হওয়া কত্তববোধে ষট চক্রনিরূপণ 

সংগৃহীত হইয়াছে । 

মেরোবণহ্ প্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিষকে 

মধ্যে নাড়ী স্ুযুয়। ভিন্তয়গুণমরী চন্দরস্্যাস্সিরূপা! | 



যোগতত্ববারিধি। ১৬৯ 
স্পা পিসী পাপা 

ুস্ত,রশ্মের পুষ্প গ্রথিততমবপুঃ হবন্দমধ্যাচ্ছিবস্থা 
বঙ্াখ্যা মেড, দেকীচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্াঁজ্জলস্তী । 
তন্মধ্যে চিত্তিণী সা প্রণববিলসিতা ফোগিনাং যোঁগগম্যা 

লুতাতস্ত্পমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমপ্যাস্তরস্থান্। 
ভিত্বা দেদীপ্যতে তদ্গ্রথনরচনয়া শুদ্ধবৃদ্ধি প্রবোধা 

তশ্তান্তত্র ্গনীরী,হরমুখকুহরাদাদিবেদান্তরস্থা ॥ 

বিহ্যন্সালাবিলাঁমা মুনমনসি,লস নম্তকপা সুস্থক্্ 

শুদ্ধজ্ছানপ্রবোধা সকলস্মখমন্্রী শুজবোধস্বভাবা | 

ব্র্গত্বত্বিং তদাশ্থে প্রবিলসতি স্ধাঁধার-রম্য গরদেশং 

গ্রন্থিস্থানং তদেতৎ বদনমিতি স্ুষুয়াখ্যনীড্যা লপস্তি ॥ 

মানবদেহে মেরুদণ্ড আছে। সেই মেরুদণ্ডের বাঁভাদেশে .বাঁম- 
ভাগে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং উহার মধ্যভাগে সুসুক্না নামে 
নাঁড়ী আছে। এ সুষুত্রানাঁড়ী চন্দ্র, স্র্যা ও অগ্রিক্দপা সত্বরজন্তমোময়ী 
এবং বিকসিত ধুতুরা ফুলের স্কায়। স্ুযুয়া নাভী মুলাধারপন্মের 
মধ্যভাঁগ হইতে সহন্্দল কমলাবস্থিত অধোমুণ শিবলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
এই স্যুক্সার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে, তাহার মধ্য দিয়া বজ্াখ্যা 
নাঁড়ী ঘেঢ,দেশ হইতে মন্তক পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। এই নাঁড়ী 
অতিশম্স দীপ্তিশালিনী। বজানাড়ীর মধ্যভাগে চিত্রিণী নামে অপর 

একটী নাঁড়ী স্মাছে। এই নাঁড়ী লুতাতন্তর ভ্যাঁর ্ক্া। চিত্রিণী 
কুগুলিনী হ্বারা প্রদীন্তা । যোগঘার! যোগিগণ এই নাড়ী জ্বাত হইতে. 

পারেন। মেরুদগুমধ্যস্থা সুষুক্তা নাঁড়ীতে ছয়টি কমল আছে। চিত্রিণী 

নাঁড়ী, মধ্যগত ছিদ্রপথযোগে সেই পদ্মসমূহকে ভেদ করিয়া শোভমানা! 

আছে । * বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্ত কোন উপাক্রেই চিত্রিণী নাজীর 

সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই চিত্রিণী নাঁড়ীর মধ্যস্থলেই ব্রহ্মনাডী 

২২ * 



১৭০ যোগতত্ব-বারিধি। 
চি পা সপ শিপ পাপা পা শামস 

বিরাঁজিতা । উহা যূলাধাঁরপন্নস্থ পরমশিবের মুখকমল হইতে শিরস্থিত 
সহন্মদল কমল পর্য্যন্ত বিস্তৃত | ব্রহ্মনাঁড়ী বিস্ধ্যল্লতার ন্যায় সম্যক্প্রকারে 

উদ্ভাঁসিতা এবং মুনিগণের হৃদয়ে যজ্ঞস্থজের ন্যাঁয় প্রকাঁশমাঁনা, অতিশয় 

স্ক্সা, শুদ্ধচিত্তগমা, নিত্যন্ুখন্বর্ূপা ও নিশ্মল জ্ঞানস্বভাঁববিশিষ্টা | 

এই ব্রদ্ষনাঁড়ীর মুখেই মূলাধাবপদ্ম বা ক্রদ্দদ্ধার। এ স্থান হইতে 

নিরন্তর সুধাঁধারা ক্ষরিত হইয়া এ স্থানকে নিত্যব্যণীয় করিতেছে এবং 

ইস্থানই পদ্মের গ্রন্থি্ব্পা । এ ত্রদ্দদ্বারকেই সুযু্া নাড়ীর মুখ 

বলিয়া যোগিগণ বর্ণনা করেন । 

আধারপদ্য» 

অথাধারপদ্মং স্মৃযুক্না শ্লগ্রং 

ধবজাধে! গুদোদ্ধং চতুঃশোণপত্রম্। 
অধোঁবক্ত মু্যৎস্বর্ণাভবর্পে- 

বকারাদি সান্তৈঘুতিং বেদবর্পঃ | 

গুহ্যের উপরে ও লিঙ্গের নিম্লে এই মধ্যস্থলে আধারপদ্ম অবস্থিত । 

ন্ুযুয়ার মুখদেশে মূলাধার সংমিলিত। এই পদ্ম সকলের আঁধার 

বলিয়া ইহাঁকে মূল-আধার পদ্ম বলে। রক্তের ন্যায় ইহার বর্ণ ও ইহা 
অধোমুখে বিকসিত । এবং চারিটি দলবিশিষ্ট । এই চাঁরিদলে যথা- 

ক্রমে বশ ধস এইচারিটি বর্ণ আছে। এচারি বর্ণ তপ্ কাঞ্চনের 

ন্যায় | / 

অমুন্মিন্ ধরায়াশ্চতুক্ষোণচক্রং 

সমুষ্ভাঁসি শুলাইকৈরা বৃতস্তৎ । 
লসৎ-পীতবর্ণ তডিৎকোমলাঙ্গং 

তদন্তঃ সমান্তে ধরার।2 স্ববীজম.॥ 



যোগতত্ব-বারিধি। ১৭১ 

এই পদ্মের মধ্যস্থলে পরম দীপ্তিমান্ চারিকোণবিশিষ্ট ধরাঁচক্র 

বিরাঁজিত আছে । উহা! শ্ুলাষ্টক দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিছ্যুদ্বৎ 
কোমলাঙ্গ । ইহার মধ্যে “লং” এই পৃরথীবীজ শোভিত রহিয়াছে 

চতুর্ববাহুভূষং গজেন্দ্রীধিরূঢং 
তদস্কে নবীনাকতুল্য প্রকাশঃ । 

শিশুঃ স্গ্িকারী ললছেদবাহু- 

মুশাস্ডেোজলম্ত্রীশ্চতুর্ভাগবেদঃ ॥ 

এ ধরাবীজ চতুর্ববাহু, বিবিধ ভৃষণ-ভূষিত এবং এাঁবতাকঢ ॥ এ 
বীজের তক্রাডদ্ধেশে তরুণতপনবতৎ লোঁহিতবর্ণ বাঁলকরূপী স্থজনকারা 

ত্রক্ষা অবস্থিত । সাঁমাঁদি চতুর্লেদ তদীয় চারি করস্বরূপ এবং তিনি 
মুখপদ্মে এক্, যু সাম ও অধর্তব এই চতুর্বেদ ধরিয়া! আছেন । 

বসেদত্র দেবী চ ডাঁকিন্যভিথ্য। 

লসছেদবাহুজ্ঞলা বর্তনেতা | 

সমাঁনোদিতানেকক্থ্ষ্য প্রকাশ! 

প্রকাশং বহস্তী সদা শুদ্ধবৃদ্ধেঃ ॥ 

পৃথচক্রের মধ্যভীগে ডাকিনী নায়ী দেবী বসতি করেন 1 ভাহার 

চাঁরিবান, রক্তনেত্র এবং একত্র উদিত ছাঁদশ হুর্য্যেক্র ন্যায় তেজঃ- 

শালিনী ও বিশুদ্ধবুদ্ধি জনের জ্ঞানদায়িনী। 
বল্তাথ্যাঁ বক্ত,দেশে বিলসতি সততং কর্ণিকামধ্যসংস্থং 

কোণস্তত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিববিলসৎ কোমলং কামক্ষপম.| 
কন্দপপো নাম বায়বিলসতি সততং তস্ত মধ্যে সমস্তাঁৎ 

জীবেশো বন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোঁটিস্থ্যযপ্র-তীশঃ | 

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনককলাঁকোঁমলঃ সশ্চিমান্তো- 

জ্ঞাঁনধানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররপঃস্ত স্বয়ঃ ॥ 



১৭২ যোগতত্ব বারিবি | 
৮ শ্পাীীশশী শীষে শশা পাশপাশি পপ পপ পাপ 

স্পাশিনপি শি 

উদ্যৎপৃর্ণেন্মবিশ্ব প্রকরকরচয়ন্সিপ্ধসস্তানহাঁসী 

কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সবিদাবর্কূপপ্রকারঃ ॥ 

বজ্জাখ্যা নাভীর দুখদেশে আধারপদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রপুর 
নামে চি জ্রিকোণ চক্র আছে । এ চক্র তড়িঘ্বৎ উজ্জ্বল, কোমল ও 
মনোহর: কদর্শণ নামক বায়ু এ চক্রমধ্যে অবস্থিত এবং জীবাত্মাও 

সেই স্থানে অবস্থান করেন । তিনি সমুগ্ভাসিত ও লোহিভপুষ্পবৎ। 

লিঙ্গরূপী স্বয়ন্ত, এ যন্ত্রমধ্যে অধোবদনে অবস্থিত। তিনি গলিত 
হেমবৎ কোমল, নুন কিশলয়সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় উচ্জল 

কান্তিবিশিষ্ট, কাশীবাসনিরত* বিলাসী ও নদী-আবত্তব্ বর্তুল। তত্ব- 

জ্ঞান ছানা ধ্যানযৌগেই তাহাকে জালা যাঁয়। 
তন্ডে দ্ধ বিষতম্থসৌদরলসৎ স্ক্মা জগন্মোহিনা 

ব্রন্গদ্বারনু ২ খাখেন মধুরং সংচ্ছণদয়স্থী স্বর়ম, | 

শহ্ধাবর্ঁনিভা নবীনচপলা মাঁলাবিলাসাম্পদা 

স্পা সপসম! শিবোপরিলনৎসাঞ্ধজিবুন্তাকুতিঃ ॥ 

বুসন্তী কলকুণ্ডলাব মধুরং মন্তালিযালা স্মটং 
বাঁচঃ কোঁমলকাব্যবন্ধরচনাঁভেদীতিভেদক্রমৈঃ | 
শ্বাসোচ্ছ।সবিবর্ভনেৰ জগতাং জীবে! যক্ষা ধার্যতে 

সামুলীশ্বুজগহ্বত্রে বিলসতি প্রৌন্দামদীপ্তাবলী ॥ 

তাহার ছদভাঁগে মুশালতম্বর হায় সক্মা জগন্সোহিনী, কৃগুলিনী 

তন্ধছারমুখে মুখব্যাদান পূর্বক আচ্ছাদন করিয়া আছেন । শঙ্ষের 

বেইনের ভিনি বেই্টনাবেই্টতা এবং নবসৌদামিনীবৎ। তিনি সাদ্ধিত্রয় 

বেইন-.্রভ| সুপূ ভুজঙ্গব স্বরস্ুলিঙ্গের শিরোপরি শাযিতাঁ। এই 

তেজঃপুঞ্জশালিনী কুগুলিনা আবারপদ্মে অধিষ্ঠান পূর্বক কোমল 

কাবরেপ প্রবঙ্কল্চলার ভেদাভেদ জম দ্বারা মস্ত অনিমালার কুজনৰৎ 



যোগতত্ব-বারিধি । ১৭৩ 

সতত অব্যক্ত মধুর নাঁদ.করিতেছেন এবং এই কুগুপিনীই শাসোচ্ছ?স 
বিবর্তন দ্বারা জীবগণের গ্রাণ রক্ষা করিয়া মূলাধাব্রপনের গহ্বর্মধ্যে 
অত্যন্ত দাপ্তিমরী হইয়া বিলাস করিতেছেন। 

তন্মধ্যে পরমা কলা ততিকুশলা স্থম্মাতিস্ুল্ত্া পরা 

নিত্যানন্দপরম্পরাভিচপলামালাঁলসন্দী ধিতিম্ । 
ব্রঙ্গাগডাদিকটাঁহমেব সকলং যষ্ভাসয়া ভাসতে 

সেয়ং স্রপরমেশ্বত্রী বিজয়ন্ডে নিত্যপ্রবোধোদয়া ৪ 

সেই কুগুডলিনীর মধ্যদেশে পরমা, কলাঁতিকুশলাঃ স্ুশ্াঁতিস্ুশ্মাঃ 

নিত্যানন্দমকী,চপলামালাসদৃশী দেদীপামানা, ত্রিগুণমক্ষী প্রতি অব- 
স্থিত আছেন । তাহার সমুন্তাসিত দীণ্তিতে ত্রঙ্গাগডাঁদি কটাহ উদ্ভাসিত 

এবং তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদরম্বজ্ূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জর়যুক্রা | 

ধ্যাত্বিতন্মুলচক্রান্তরবিবরলসৎ্ৎ কোটিস্ত্য্যপ্রকাশাং 
বাচামীশো নরেন্দ্রুঃ সভবতি সহ সব্ববিদ্যাবিনোদী । 

আরোগ্যং তশ্ত নিত্যং নিরবধি চ ম্হানন্দচিত্তান্তিরাত্ম 

বাক্যৈঃ কাব্য প্রবন্ধিঃ,সকলসুর গুব্ূন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ ॥ 

মূলাধারপদ্রস্থ জ্িকোণযস্ত্ের বিবরমধ্যস্থিতা কুগুলিনী দেবীকে 

যিনি নিত্য ধ্যান করেন, তিনি বৃহস্পতিসদৃশ হন এবং মাষত্রেষ্ঠ ও 
সর্বশান্্জ্ঞ হইতে পারেন । তীহার কোন প্রকাব্র ব্যাধি হয় না ও 

নিরস্তর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং নানাবিধ কাব্য ও 

প্রবন্ধদ্বারা,নিখিল দেবতার স্তব করিতে সমর্থ হন। 

স্বাধিষ্ঠান পন, 
সিন্দুরপূররুচিরাকণ-পদ্মমন্তৎ 

সৌধুন্রঘধ্যঘটি তং পর জমুলদেশে ॥ 



১৭৪ যোগতত্র-বারিধি। 
শীট শিশি শি পাশা শা শিস পপ শশা ও পপ পাসে 

অজচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবটৈ ৫ 

বর্বাতিদাঃ সবিন্দুলসিতৈশ্5 পুরন্দরাক্তৈহ ॥ 

লিঙ্গমূলে শুযুক্ানাডীর অঘধ্যে যে চিজ্রিণী নাড়ী আছে, তাহাতে 

ব্রক্তবর্ণ, মনোহর, ষড় দল, তড়িদাঁভবর্ণ একটি পদ্ম আছে। এ পদ্দেবু 

ষড়দল বিন্দুযুক্ত বভযষযরল এই ছয় বর্ণ সমন্থিত। এই পদ্মকে 

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বলে। 

'্শ্যাস্তরে প্রবিলসৎ্থ বিষদ্ প্রকাঁশমন্তো জমগুলমথো বক্ুণন্ত তশ্ | 

অর্ধেন্দুক্পলসিতং শরদিন্দুশ্রভ্রং বংকাব্রবীভ মষলং মকবাধির্ঢ়ম্ ॥ 

তন্যাঙক্কদেশলসিতে | ভব্রিব্েব পাঁয়াঁৎ নীলপ্রকাঁশরুচিরঙ্িয়মাদধানঃ । 

'পীতাশ্বরঃ প্রথমযৌবনগর্বধারী শ্রীবংসকৌস্বভধরো ধৃতবেদবাহুঃ ॥ 
এই পদ্দমধ্যে অদ্ধচন্দ্রাকার, স্ুত্রবর্ণ বক্ষণচক্র বিদ্যমান । তন্মধ্যে 

বিশ্মল শরচ্চন্দ্রবৎ শুভ্র মকরবাঁভন “বং” এই বরুণবীজ অবস্থান করি- 

তেছে। সেই বরুণবীজের ক্রোডে নীলবর্ণ, মনোঁভর শীসম্পন্্, পীতবাস, 
নবঘৌবন সম্পন্ন, শ্রীবংস-কৌস্কভাঁলস্কত, চতুহস্তি শ্রীমন্নারীয়ণ বিরাজিত 
আছেন । 

তত্রৈব ভাঁতি সততং খন্গু বীকিপী সা, 

নীলাম্বুজোদরসভোঁদর-কান্তিশোভা 

নানাযুধোদ্যতকরৈলসিতাঙ্গলক্্ী- 

দিব্যান্বরাভরণভূষিতমাত্তচিত্তা ॥ 

এই পদ্মে বকণচক্রে নীলপন্তুল্যু কান্তি, শোভাময়ী, বিবিধ অস্থ- 
ধারিণী, দিব্যবস্ত্রীলঙ্ক ব্র-ভূষিতাঁ, উন্মন্তচিত্ত! রাকিনী নামী শক্তি বিরাজ 

করেন । 
স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরদসিজমমলং চিন্তয্বেদূযো! মন্ুষ্য- 

শ্স্হঙ্গারদেষাদিকসকলরিপুঃ ক্ষীযতত তত্ক্ষণেন । 



যোগতত্ব-বারিধি ৷ ১৭৫ 

যোগীশঃ সোৎপি মোহাস্ুততিমিরচয়ে ভাহুতুলা প্রকাশো 

গদ্যে: পদ্যেঃ প্রবন্ধিপ্রিরচয়তি সুধাকাব্যসন্দোহলম্্্ীম্ ॥ 

ধেমান্ব এই অমল স্বাধিষ্ঠানপন্স চিস্তা করে, তাহার অহঙ্কাঁর- 

দোষ অর্থাৎ আমিত্ব জ্বানদ্প দোষ এবং সকল রিপু তত্ক্ষপাঁৎ 
ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তিনি যোগিশ্রে্ঠ হন, এবং অজ্ঞানান্ধকাঁরে সমুদিত 
স্থ্যযবৎ প্রকাশ হইয়া থাকেন। তিনি গদ্য-পদ্যাদি রচনা করিয়া 
অপূর্ব শ্লোকশোভাপ্রকাশে সক্ষম হন্। 

মণিপুর, পদ্ম” 
তশ্োপ্ধে নাভিমূলে দশদললিতে পূর্ণমেঘ প্রকাশে 

নীলাভ্ভোজ প্রকাশৈরুপরুভজঠরে ডাঁদিফান্তৈঃ সচক্দ্ই 1 
ধ্যায়েছৈশ্বীনরশ্ব রুণমিহিরসমং মগ্ডলং তল্রিকোণং 

তদ্ধাঞ্ছে ম্বন্তিকাখ্যেস্ত্রিভিরভিলসিভং তত্র বহ্ছেঃ স্ববীজম্ ॥ 
ধ্যায়েন্মসেযাধিকঢং নবতপননিভং বেদবাহ্জ্জলাঙ্গং 

ততংক্রোডে কদ্রমূর্তিশিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দুররাগঃ | 
ভম্মাল্লিপ্তাঙ্গভৃষাভরলসি তবপুবৃদ্ধিরূপী ত্রিনেত্রঃ 

লৌকানামিইদাতাভয়বরকরঃ স্ট্রিসংহারকারী ॥ 

সেই স্বাধিষ্ঠান পদ্মের উদ্ধদেশে নাভিযুলে দশদলবিশিষ্ট এক পপ্প 
আছে ।* উহা! শ্রগাঁত মেঘের স্যার নীলবর্ণণ এবং উহার দশদলে 

ক্রমান্বয়ে বিন্দযুক্ত (অন্ুস্বারযুক্ত ইডঢণ তথ দর ধন পফ এই 

বর্ণনকল বিরাজিত আছে। বর্ণশুলি নীলপদ্ের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট 1 

ইহাকেই মণিপুর পল্ম বলে । মণিপৃর পদ্মে বঞ্চির ভ্বিকোণ যন্ত্র বিদ্যষণন 
আছে? উহা অরুপবর্ণ এবং প্রভাঁত-স্র্যের তাঁর প্র-ভাঁময়। এই 
জ্িকোণের বছিষ্াঁগে তিনটি দ্বার আঁছে 7)--এবং “রং” এই বহ্িবীজ 



১৭৬ যোগতত্ব-বারিধি। 

বিদ্যমান ;2-এতদ্রপ ধ্যান করিতে হয়। বহ্ছিবীজ মেষোপরি সংস্থিত, 

নবোদিত রবিসদ্বশ ও চতুহন্তিযুক । এ বীজের ক্রোডদেশে বিশুদ্ধ 
সি্দুরের স্যায় বর্ণ, ভম্মলিপ্াগ, স্ট্টিসংহার-কারক, বৃদ্ধ জিআোচন 
জীবকুলের ইষ্দেবতা মহাকাল অবস্থান করিতেছেন । তাহার হস্তে 

বর ও অভয় বিরাজ করিতেছে । 

অজ্জীস্তে লাঁকিনী সা সকলশ্ুভকরী বেদবাহ্জ্জলাঙ্গী 

শ্যামা পীতান্বরাদ্যৈধিবিধবিরচনালঙ্কতা যন্তচিত্তা | 

ধ্যাহ্ৈতক্লাভিপত্রং প্রভবতি সুতরাং সংহ্তো পালনে বা! 

বাণী ভশ্তাননাক্জে বিলসতি সভতং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্ীঃ ॥ 

এই মধিপূরপন্মের ভ্রিকৌণে সকলশুভকরী, চতুহন্তা লাকিনী 

শক্তি বিদ্যমান আছেন । ইনি শ্ামা, পীতান্বরধারিণী, বিবিধালঙ্কার- 

ভূষিতা, এবং নিরন্তর আনন্দচিত্তা। এই মণিপৃর সংজ্ঞক পদ্মের ধ্যান 
করিলে সংহ'র ও পলনে সক্ষম হওয়া যাঁয় এবং সেই যোগীর মুখ- 

কমলে বাগ্দেবী বিরাজ করেন, তিনি শেষ্ঠ জ্ঞানী হয়েন, সন্দেহ নাই । 

অনাহত পদ্ম, 

তশ্যোদপ্ধে হৃদি পঙ্কজং স্ুললিতং বঙ্গুককাস্্যজ্জলং 

কাঁদ্যেন্বদশবর্ণকৈরুপবুতং সিন্দুররাগাঞ্চিতৈঃ | 

নাম্নানাহতসংজ্ছকং স্থবতরং বাঞ্চাতিরিক্ত প্রদৃং 

বায়োশ্মগুলমজ ধূমসদৃশং ষট কোণশোভান্বিতম্ ॥ 

তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাঁবলীধূসরং 
ধ্যায়েৎ পাঁণিচতুষ্টয়েন লসিতং কষ্ণাঁধিরূঢং পরমূ। 

তন্সপ্যে করুণানিধানমমলং হংসাঁভমীশা ভিধং 

পাণিভ্যামভর়ং বরঞ্চ বিনধৎ লোঁকত্রয়াণানপি ॥ 



যোগভত্জ- বারিধি। ১৭৭, 
পিপিপি পিসপাপসা পিজা পা শপ পক্ষ পি ০০ 

মণিপুর পন্সের উদ্ধভাঁগে হৃদয়দেশে বন্ৃকফুলের শ্যার় সম্যস্চ 

প্রকারে উজ্জ্বল দ্বাদশদলবঝ্িশিই এক পদ্ধ বিদামান আছে । এই 

পশ্মকে অনাহভপন্ব বলে । অনাহত পশ্বের ভ্বাদশদলে কথ গঘতঙ 

চছ জব এঞটঠ বথাক্রমে সিম্দৃরবৎ অকুণবর্ণ এই ত্বাদশটি বর্ণ বিশ্যন্ 

আঁছে। কল্পতকু সদৃশ এই অনাঁহত পন্স বাঞ্ধাতিরিক্র ফলদান করে॥ 

এই পণ্মমধ্যে ধৃমবর্ণ ষট কোণবিশিষ্ট বামুমগ্ডল বিদ্যমান আছে। সেই 
ষট কোঁণমধ্যে “যং" এই বাযুবীজ ধ্যান করিবে। *যং বাজ ধৃতবর্ণ, 

মধুরত। গুণবিশিষ্ট, চতুহত্তি, কষ্সারাধিরোহী ও সকলেব প্রধান। এ 
বাছুবীজমধ্যে করগ্পামর, নিশ্মল, শ্বেতবর্ণ ঈশান নামক শঙ্করের ধ্যান 

করিতে হয়। তিনি ছুই হন্তে ত্রিলোকবাসীকে অভয় ও বরদাৰ 

কপ্সিছেন। 

অক্রান্তে থলু কাঁকিনী নবতড়িৎপীতা! ত্রিনেজ্রা শুভা 
সর্বালক্করণান্িতা হিতকরী সম্যগজনাঁনাং মুদা । 

হস্তৈঃ পাশকপালশোভনবরান্ সংবিভ্রতী চাঁভন্বং 
মস্ত! পূর্ণস্থধারসাত্্র হবদয়া কঙ্চালমালাধরা ॥ 

এই পণ্মমধ্যে নব শুড়িৎপীতবর্ণা ত্রিনেত্রা কাকিনী নারী শক্তি, 
বিদ্যমাঁনা। তিনি সর্বালঙ্কররণান্বিতা, সকল জনের হিতকারিণী এবং 

আনন্দনক্ী। তিনি চারিহস্তবিশিষ্ঠা, অস্থিমাল্যধারিণী এবং ভাহার 

চারিহত্যে মথাক্রমে পাশ, কপাঁল, বর ও অভয় বিদ্যমান, তিনি সদা 

লৃধারস-হদয়াদ্রণ। 

এ্রতন্বীরজকর্ণিকাস্তরলসৎ শক্তিস্বিকোণাঁভিধা 

বিছ্যৎকোটিপমানকোমলবপুঃ সাস্তে তদস্তর্গতঃ | 

বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোহপি কনকাকারাঙ্গরাগোজ্জল: 

ঘৌচো স্ুস্রবিতেদবুঙ মণিরিব প্রেল্পীসলক্ষ্্যালিয়ঃ ॥ 
৯৩ ঙ 

াশীীিশীপশিপাক্সি 



১৭৮ যোগতত্ব-বাব্রিধি ৷ 
সপ পপ পপপাপাপপাপপাপসপীিসপাপীসিপস পিপি শি স্ সপ এ সস 

এই পণ্রের কর্ণিকামধ্যে বিছ্যুৎকোঁটিসমাঁন কোমলবপু একটি 
ত্রিকাণ বিদ্যমান আছে। ইহার শুক্তি কণিকামধ্যে শোভা 
পাইভেছে।! শক্তিমধ্যে কনকোজ্জল বাণ-আখ্য শিবলিঙ্গ আছেন! 

তাহার মন্ত্রক অধ্ধচন্দ্র-বিভূষিত | 

ধ্যায়েদ্ঘে। হ্দিপক্কজং সুরতরং সর্ধস্ পীঠালয়ং 

দেবস্তানিলহীনদীপকলিকাহংসেন সংশোভিতম্ | 

ভানোম গুলমণ্ডিতান্তরলনতৎ কিঞস্তশোভাধব্রং 

বাচানীশ্বর ঈশ্বরোহ্পি জগতাঁং রক্ষাবিনাশিক্ষমত ॥ 

এই পন্ম বায়ুহীন দীপশিখার হ্যায় হংস (জীবাত্মা ) দ্বারা 
সংশোভিত। ভাজমগুলমণ্ডিতাস্্র হওয়ায় ইহার কেশর সমুদয় 
শোভা! প্রাপ্ত হইতেছে । ইহা! স্ুরতকুতুলা সর্বকাম প্রদ ও সর্বদেবতার 
নিত্য নিবাসস্থল। এতচ্চিন্তনে বাকৃপতিত্ব, ঈশ্ববত্ব লাভ ও পৃথিবীর 
স্থিতি-সংহারকরণে সমর্থ হওয়া যার । 

যোগীশো! ভবতি প্রিকাঁৎ প্রিয়তমঃ কাস্তীকলম্তানিশং 

জ্ঞালীশোহপি কতী জিতেক্রিয়গণে | ধ্যানাবধানে ক্ষমহ | 

গদৈযেঃ পদ্যপদদিভিশ্চ সততং কাব্যান্বধারাবহো 
লক্ট্রার্গনদৈবতৎ পরপুরে শত্তঃ প্রবেষ্টং ক্ষণাৎ ॥ 

এই পন্সের ধ্যান করিলে শ্রেষ্ঠ বোগী হওয়া যায়। কামিনী স্বীয় 

পতি অপেক্ষাও তীহাকে প্রিরদর্শন জ্ঞান করে । তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও 
পণ্ডিত হয়েন। জিভেন্ড্রির় হইয়া সর্বদা ধ্যান ও অবধাঁন করিতে 

সক্ষম হয়েন। অত্যুন্তম কবিত্বশক্তিলাঁভে সক্ষম ও নারাসণ স্বরূপ 
হুয়্েন, সন্দেহ নাই । এই সাধকের পরকায়প্রবেশ-শক্তি জন্মে । 



যোগতত্ব-বারিধি। ১৭৯ 
পপ পাপা পাপে জপ শা শিপ িশীত পাপোপসপসনপী পপি পা 

বিশুদ্ধ পন্ম,-- 

বিশুদ্ধাখ্যং কদ্$ সরসিজমমলং ধূমধৃত্াভভাঁসং 

ত্বরৈঃ সর্ব: শোণৈদ লপরিলসিতৈদ্ীপিতং দীপ্ঘবুদ্ধেঃ | 
সমাস্তে পূর্ণেন্দু প্রথিততমঘনভোমগুলং বৃত্তরূপং 

হিমচ্ছায়ণনাগোপব্রিলসিততনোঃ শুরুবর্ণাহ্বরস্থয এ 

ভুজৈঃ পাশাভীতাস্কশবরলসিতৈঃ শোঁভিতাঁজস্য তস্য 

মনোরঙ্কে নিভাং নিবসতি গিরিজাভিম্রদেহো! হিযীভিঃ। 

ত্রিনেজঃ পঞ্চাসেযা লসিতদশতুজো ব্যাপ্রচশ্মান্বরীঢ্যঃ 

সদবপূর্ব্বো দেবং শিব ইতি সমাখ্যানসিদ্ধি প্রসিদ্ধঃ ॥ 

ষোঁডশদলবিশিষ্ট বিশ্রদ্ধ নামক পন্ম কঠদেশে বিদ্যমান আঁছে। 

উহা ধুত্রবর্ণ এবং অআ ইঈউউ খপ্ম৯ইএএও ও অং অঃ এই 

তোঁড়শ ত্বর উহার ষোড়শদলে বিছ্ানান আছে। পদ্মমধ্যে পুর্ণচন্দ্রবৎ 

বৃস্তাকার আকাশ আছে । আকাশের কপ বীজ ৮ হিমাচ্ছায়তুল্য 
শ্বেত হত্তীতে আরা, শ্রন্রবর্, পাশ, অক্কশ) অভয়, ও বরহস্ত সেই “হং” 

বীজের ক্রোডদেশে সদাশিব বাস করেন । তিনি শৈলজাঁর সহিত 

অভিন্রদেহী অর্থাৎ অদ্ধনারীশ্বররূপী, এবং শুরুবর্ণ, ত্রিনেত্রণ পঞ্চবদন, 

দশহন্ত ও ব্াঁত্রচশ্ম-পরিবৃত | 

সুধাসিম্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবর্ণ 
শরঞ্চাপং পাঁশং শৃণিমপি দধতী হস্তপন্মৈশ্চতুভিঃ | 

' কুধাংশোঃ সম্পূর্ণৎ শশগিকহিতং মগ্ডলং কন্িকাপ্াং 

ম্হাঁমোক্ষদ্বারং পরমপদমতেঃ শুদ্ধতুদ্ধেপ্রিরস্থয ॥ 

এই* পন্মে পীতবণণা শাকিনী নারী শক্তি বিরাজিতা। তিনি 
স্রধাসিন্ধু হতেও শুদ্ধাঃ পীতরর্ণা ন চতুহু জা । ধঙগুঃ শর, পাশ ও 



১৮০ যোগতত্ব-বারিধি। 
এ পপ পি পশাপিসীপা লস শিস শি স্পা শিক পিসি 

অঙ্কশধারিণী। এই বিশুদ্ধ পঞ্মের কর্ণিকামধ্যে নিক্ষলঙ্ক বিশুদ্ধ চক্দ্রমণ্ডল 

বিরাজিত রহিক্মাছে। সেই চক্্রমগ্ুল পর্মপদরত অতিশয় শুদ্ধচিত্ত 
্নের মোক্ষের হ্বারম্থরূপ | 

ইহস্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়াত্তপবনো 

যদি ক্রুদ্ধো যোগী চলয়তি সমস্তং ভ্রিভুবনম্ । 

ন চত্রন্ষা বিষুণনচ হব্রিহরৌ টনব খমণি- 
হ্যপীয়ং সামর্থ্যং শহহু সমলং নাপি গণপঃ | ক 

ম্পশ 
চ 

এই স্থানে নিরবধ চিন্ত সংবোঁগ পূর্বক কুস্তক করিয়া যদি সাধক 
ক্রুদ্ধ হয়েন, তবে ত্রিভ্ুবন চালিত হম্স। ক্রহ্ষা, বিষু শিব, কা বা 

গণপতি কেহই তাঁভার ক্রোধের শান্তি করিতে সক্ষম হয়েন না। 
ইহ স্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়াত্রসংপূর্ যোগ: 

কবিবরশগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ শাস্তচেতাঁঃ | 

ভ্রিলোকান।ং দর্শী সকলহিতকরো রোগশোকপ্রমুক্তঃ 
চিরলীবী ভোগী নিরবধি বিপদাং ধ্বংসহংসপ্রকাশঃ ॥ 

এই পদ্ধে নিরস্তর চিত্ত সংরুদ্ধ পূর্বক যিনি যৌগনিরত হন, তিনি 
কবি, বাশ, জ্ঞানী, শাম্তচেত1, ত্বিলোকদশী, সকলের হিতকারী, রোগ- 
শাঁকমুক্ত, দীথজীবী ও ভোগা এবং হ্য্যদেব যেমন তমোনাশক, 

তঞ্জপ তিনিও বিপন্নাশক হয়েন। 

আভ্ঞাপদ্া,- ২ 
আজ্ঞানামীশ্বজং তদ্ধিমকরসদূশং ধ্যাঁনধানশ্রকাশং 

হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পর্রিলসিতবপুনে জপন্ং-নুশুভ্রম্। 
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসম্ধবলা বক্ত,ষট কং দধান! 
বিছ্যামুদ্রং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্ত! ॥ 

ভ্রদ্ধয়ের মাঝখানে দুইটি দলবিশিষ্ট একটি পদ্ম আছে,-উহার নাম 



যোগতত্ব-বারিধি। ১৮১ 
শপ পপ পাসপাপাপাপপপাপা 

আক্ঞাপগ্থ। শশধর তুল্য উহার শ্বেতবর্ণ ; উহা যোগিগণের ধ্যানাধিগম্য 
এবং অতিশয় শুত্র। জ্ীজ্ঞাপস্মের ছুই দলে হ ক্ষ এই দুই বর্ণ 

অধিষ্ঠিত | মধ্যে বিষ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী চতুহন্তা 
শশিসম্ধবলা, ষড়াননাঃ নিশ্বল-চিত্ত হাকিনী নারী শক্তি বিদ্যমান 

আছেন । 

এতত্পঞ্মাস্তরালে নিবসতি চ মনঃ স্যক্মরূপং প্রসিদ্ধং 

যোনোৌ তৎ কর্পিকার়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহপ্রকাশম্। 

বিছ্যুন্মলাবিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্গস্তত্র প্রবোধং 

১বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহদকষশ্চিন্তয়েততক্রমেণ ॥ 

এই পদ্ের মধভাগে স্ক্ষক্ূপ মন বাস কৰে এবং যোঁনিকবূপ 

কর্ণিকাতে ইতরাধ্য শিবস্থান। এই স্থানে বিদ্যন্সালার মত সমু- 
স্ভাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রঙ্গনাড়ীর প্রকাশক প্রপবের “৩” চিন্তা 

করিবে । যোঁগিগণ একতানচিত্তে যথাক্রমে এই পদ্মস্থ পদার্থনিচস্বের 
ধ্যান করিবে । 

শিষ্য । যথাক্রমে একথার প্ররুত তাৎপর্য্য কি? 
গুরু | প্রথমে দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাপন্সের চিন্তা করিয়া তৎপরে 

তন্মধ্যস্থা হাঁকিনীশক্তির উপরি-উক্ত রূপ চিন্তা করিবে । তদনস্তর 

লুক্সর্ূপী মনঃ, তাবপরে কর্নিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, অবশেষে 

প্রণবের চিন্ত) করিবে। 

শিব্য। প্রণব একটি শব্দঃ তাহার চিন্তা করিব কি প্রকাকে ? 
গুরু ।* প্রণব অর্থে “$৮গএরও রূপ আছে, ধ্বনি আছে। 

তাহারই চিন্তা করিবে । 

শিক্ক্য। বুঝিলাম। এইন্সপ ধ্যংন করিলে ততফল কি হয়, ভাহ। 
বলুন। ' 



১৮২ যোগতর্ব-বারিধি। 
[পপ পা পা পপ পপ পপ পপাপসপসসপ পিসি ০ শিশিশি শি পা পশাশীশীীসীপিী 

অর লালিত 

ধ্যানাস্বা সাঁধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে শীত্রগামী মুনীন্দ্রঃ 

সর্ধজ্ঞঃ সর্বদশী সকলহিতকরঃ বর্কবশাস্্ার্থবেত্তা | 

অদ্বৈভাঁচারবাদী বিলসতি পরুম] পূর্ববসিদ্ধি প্রসিদ্ধো 

দীথায়ুং সোহপি কণ্তা ভ্রিন্ুবনভবনে সংহ্ৃতৌ পালনে বা ॥ 
পূর্বোক্ত প্রকার ধ্যান কব্রিলে তিনি মুনীশ্র, সর্বজ্ঞ, সর্ধদর্শী, 

র্বহিটৈিতষী এবং সর্বাশান্্রজঙ্ঞ হইতে পারেন । পরদেহে প্রবেশের 

ক্ষমতা জন্মে ও পর্না সিদ্ধি লাভ করিয্বা অছৈতাচারবাদী ও দীর্থায়ূ 

হইয়া ক্রীড়া করেন, এবং জ্রিন্ুবনের স্ষ্টি-স্থিতি-সংহারশক্তি জন্মে ও 
বন্ধা বিষ্ত শিবসদৃশ হয়েন | 

তদন্তশ্ক্রেহশ্মিম্নিবসতি সততং শুদ্ববুদ্দস্তিরাত্ষা 

প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবণ প্রকাশঃ । 

তদৃদ্ধে চন্দ্রাদ্ধন্তহুপরি বিলসৎ বিন্রুগ্গপী মকাব্র- 

ক্তদাদ্যে নাদোহসৌ বলধবলম্ধাধারসস্তাঁনহাসী ॥ 

এই পন্সের অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানের মধ্যদেশে ভ্রর ঈষৎ 
উর্ধভাঁগে বিশ্বদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞের স্বক্প অন্তরাত্সা অধিষ্ঠিত আছেন ;--এ 

ওক্কারের উদ্ধে অধ্ধচন্দ্র বিরাজিত এবং তাহার উদ্ধে বিন্দুরূপী ম-কাৰু 

শোভিত আছে । এ মকাঁরের জাঁদিদেশে বল-ধবল-চন্ত্রমাশোভিত 
নাঁদ শোভিত আছে । | 

ইহ স্থানে লীনে স্ুস্থখসদনে চেতসি পুরং 
নিরাঁলশ্বাং বদ্ধা পরম গুরুসেবা-সুবিদিতাম্। 
সদ্াভশসাদাধোগী পবনমস্ুৃহৃদাং পশ্ঠতি কণাঁং- 

শ্রতস্ুন্মপন্্ প্রবিলসতি কপানিপি পদানু ॥ 



ঘোগতত্ব-বারিধি | ১৮৩ 

জলদীপাঁকারং তদন্ত চ  নবীনার্কবহুল- 

প্রকাঁশং জ্যেতিব্বা গগনধরণীমধ্যলমিতম 1 

ইহ স্থানে পাক্ষাৎ ভবতি ভগবান্ পূর্ণ বিভাবো- 

হুব্যয়ঃ সাক্ষী বে: শশিমিহিরয়োমগিল ইব 

পরমাঁনম্দধভবন সদৃশ এই পদ্মে চিন্ত লয় হইলে, পরমণ্ডরুর কৃপা 

ঘারা শুশ্তস্থ পুরনিশ্মাণে সক্ষম হওয়া! যায়, অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি নিরালঙ্ব 

মুদ্রা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, এবং সর্দধদ] অভ্যাসে নিরালম্ব পুরীমধ্যে 
বিলসিতরূপ অগ্পিশ্ফুলিক্গনিচয় ও ধ্যনান্ঞ্প দেহ সংস্থান দর্শনে সক্ষম 

হয়েন | তখন সেই যোগী প্রচ্জপিত দীপাকার দেখিতে পান এবং 

প্রভাত-ভাঙ্করের শ্তাকস জ্যোতিন্রিশিন্ আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যান্ত 

বহু পদার্থ দর্শন করেন। এ স্থলেই অগ্রি, স্্ধ্য ও চন্দ্রমণ্ুলসদৃশ 
দীপ্তিশালী জগতের সাক্ষীন্বূপ, পরিপূর্ণ এশ্বরধাময় অব্যর ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়। 

ইহ স্থানে বিষ্টোরতুলপরমামোদমধুরে 
সনারোপ্য প্রাণান্ প্রমুদিতমনাঃ প্রাপনিধনে | 

পরং নিত্যং দেবং পুকরুষমজমাদ্যং জ্রিজগতাং 

পুরাণং যোগীন্্রঃ প্রবিশতি চ বেদীন্তবিশিতম্ ॥ 

এই পদ্মে বিষুণর অতুল আমোদ, পরম মুর আবাস-গৃহ অধিষ্ঠিত ; 
এবং প্রাণের লয়স্থান। এই পদ্মে যে জন প্রমুদিত চিত্ত স্থাপন করেন, 

তিনি অবিনশ্বর, জগদাদি, অজ, বেদান্ত-বিদিত, পুরাণ, পরম-পুরুষৈ 

লয় প্রাপ্ত হন । 

লয়স্থানং বায়োস্তদুপরি চ'্হাঁনাদক্ষপং শিবা্ধং 

শিবাঁকারৎ শান্তং বরদমভয়দং শুদ্ধবোধপ্রকাঁশম্। 



১৮৪ যোগতত্ত্-বারিধি । 

যদা যোগী পশ্যেদগুকরুচরণসেবাস্থ নিরত- 

ত্ভদা বাঁচাং সিদ্ধিঃ করকমলতলে [তশ্য ভূয়াঁৎ সদৈব £ 

আজ্ঞা নামক ছ্বিদলপদ্মে বায়ুর লয়স্থান। স্থানের উপরিভাগে 
অদ্ধচন্্রবিশিষ্ট বায়ুবীজ বিদ্যমান আছে । এ বায়ুবীজের উপরে শাস্ত, 

বর ও অভরপ্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক, শিব-বিষুণ ও ব্রহ্গাত্মক ত্িকোণ 

অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরর চরণপন্স ধ্যানপরায়ণ হইয়া যখন যোগী ব্যক্তি 

ইহা দূর্শন কষেন, তখন তাহার বাক্যসিদ্ধি হয়। 

সহআার পল্ম,- 

তদৃর্দে শঙ্ছিচ্ঠা নিষসতি শিখে শৃহ্গদেশে প্রকাশং 
বিসর্গাধঃ পদ্মুং দশশতদলকং পূর্ণপূর্ণেন্দুশুত্রয্। 
অধোঁবক্ত,ং কাস্তং তরুণরবিকলাকাস্তকিপ্সক্কপুঞ্জং 

লঙাটাষ্ঘৈবর্ণৈঃ প্রবিলসিতবপুত কেবলানন্দরূপম্ ॥ 

প্রাশ্ুক্ত আজ্ঞাপপ্সের উদ্ধদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোভাগে শৃন্ত- 
স্থান আছে। সেই শৃন্তস্থানে বিসর্গ শক্তি আছে; এ শক্তির নিম্ন 

দেশে প্রকাশমাঁন সহস্দলপন্ম শোভিত আছে। উহা পরিপূর্ণ পূর্ণচক্্রবৎ 
শুন, __অধোমুখে প্রন্ষুটিত, মনোহর এবং তরুণ রবিকলার ন্যাক্স 

উহার কেশরসকল দীপ্তিশীলী। এই সহম্ারকমল অকাঁরাঁদি পঞ্চাশঘর্ণা- 
আক ও কেবল আনন্দস্ববূপ। 

সমান্ডে তত্রান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুন্ধসম্পূর্ণচন্ত্রঃ 

স্কুরৎজ্যোত্মাজালঃ পরমরনচয়ক্সিগ্ধসস্তানহাসঃ | 

ত্রিকোণং তন্যান্তঃ স্কুরতি চ সততং বিছ্যদাকাররূপং 
তদস্তঃ শুন্যন্তৎ সকলনুর গুকুং চিন্তয়েচ্চাতি গুহম ॥ 

পিস 
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এই পদ্মমধ্যে কলঙ্ককাঁলিমা-পরিশূন্ত শুন্ধ সম্পূর্ণ চন্দ্র জ্যাত্ম্বাজাল 
বিস্তার করিয়া আছেন* এবং তাঁহার দগ্ধ সুধারাশি হাঁস্তের তুল্য 

শোভা প্রাপ্ত হইতেছে । উহার মধ্যে বিদ্যাদ্বৎং ত্রিকোঁণ একটি যস্ত 
আছে। সেই খস্থমধ্যে অতি গুপ্ত শূন্যস্থানের চিন্তা করিবে । 

স্রগোপ্যং তদ্যত্রাদতিশয়পরমাঁমোঁদসন্তানরাঁশেঃ 

পরং কন্দং সুশ্সং শশিসকলকলা শ্রদ্ধবূপ প্রকাঁশম্। 

ইহ্ স্থানে দেবং পরমশিবসমাঁধ্যানসিদ্ধি-প্রসিদ্ধিঃ 

খরূপী সর্বাত্সা রলবিসরমিতৌ্জ্ঞানমোহাক্ষহংসং ॥ 

এ স্থান অতিশয় গোঁপনীয় এবং আনন্দভোঁগের মুল অত্যন্ত স্থপ্ষ 

শু পৃর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্ডিমান্। আকাঁশরূপী পরমাত্মস্বূপ পরম শিব 
এই স্থানে শোভিত আছেন । তিনি পরযাঁনন্দঘয় ও জীবগণের 

মোহান্ধকার ধ্বংসের একমাত্র হেতুভৃত। নিখিল সুখের আশ্রয় স্বব্ধপ $ 
সর্দেশ্বর সেই পরমশিব এ সহশ্বারকমলে অধিষ্ঠান পূর্বক নিরন্তর 
বিমলমতি যোগিগণকে অম্বতধারা প্রদান করতঃ আত্মজ্ঞান- বিষঘক 

উপদেশ দান করিতেছেন | 

'শিবস্থানং শবাঃ পরষপুরুষং ৫বষ্ঞকবগণাঁঃ 

লপন্তীতি প্রায় হরিহরপদং কেচিদপরে ॥ 

পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা 

মুনীন্ছ্া অপান্তে প্রকতি-পুরুষস্থানম্ষলম্ ॥ 

যাহারা শব, তাহারা এই সহশ্্াব্রপদ্মকে শিবস্কান বলেন। 
ঠবষ্ণবগণ বলেন,__ইহ] পরমপুরুষ শ্রীহারির স্থান । কোঁন কোন ব্যক্ষি 
বলেন,-_ইহা হরি-হরপদ বাস্থাঁন। দেবী-ভক্কেরা বলেন,_ইহা শক্তির 

স্থান। "অপর কতিপত্্ মুনি বলেন, ইহা প্রক্কতি-পুরুষের নিশ্মল স্থান । 
শিষ্য । এরূপ মহুমতের মীমাংসা কি? 

স্ব ৪ গড 
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গুরু । মীমাংসা এই যে, ইহা ব্রন্ষস্থান। ব্রঙ্গও আমি, একথা 

সংজ্ঞার্থ বলিয়াছি। যিনি যে দেবতার উ্পাসক, তাহার সেই ইষ্ট- 
দেবতার স্থানই এই সহশ্রার | 

শিষ্য । কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পাব্িিলাম ন1। 
গুরু । কি বুঝিলে নাঃ বল? 

শিষ্য! শান্সে কঙ্টি মাত্র দেবতার নাম কীর্তিত হইল, আপনি 

আবার বলিলেন, যিনি যে দেবতার উপাসক, এই সহম্রারপদ্প 

তাহার সেই দেবতার স্থান,ইহাঁতে কি মীমাংসা হইল ? 
খ্ডরু | মীমাংসা এই হইল যে, সাধকগণ নিজ নিলে হইউদেবতাকে 

খই সহশ্রারপন্মে চিন্তা করিবে । 

শিষ্য । মুসলমানগণ ? 
গুরু | তীহাদের উপাস্য দেবতার স্থান বলিয়া জানিবেন । এইক্প 

থষ্টিয়ান বা যে কোন ধক্ী যোগাবলম্বী হইলে, তাহার উপাঙ্ক 
দেবতাকে এই সহক্লারপদ্মে অবস্থিত বলিয়। চিন্তা করিবেন | 

শিষ্য | এক্ষণে যাহা বলিতেছিলেন, তাহাই বলুন । 
গুরু | বলিতেছি। 

ইহ স্থানং জ্ঞাত! নিক্তনিক্চিতো নরবরে! 

ন ভূয়া সংসারে কচিদপি চ বদ্ধস্থ্িভুবনে । 

সমগ্রা শক্তিঃ স্তান্িয়মমনসস্তস্ত কৃতিনঃ 

সদা কর্ত,ং হর্ত,ং থগতিরপি বাণী স্থবিমল] ॥ 

' এই স্বানজ্ঞাভ হইক্সা যির্নি নিজচিত্ত নিয়ত ইহাতে লীন করিতে 
পারেন, তিনি স্বর্গ, মত্ত বা পাতাল কোন স্থানে আবদ্ধ হন না । 

সংসারে ভাহাকে আর জন্মগ্রহণও করিতে হয় না। সেই নিয্রতচিত্ত 
রুত্ভী পুরুষ বিমল শক্তি প্রাঞ্চ হন এবং স্গ্রি-ন্িত্তি-সংছারে সমর্থ হন ॥ 
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গাহার শৃন্যব্রমণের শক্তি জন্মে ও গগ্তপছ্যম্র বাক্য তীহার মুখ হইতে 
বিনির্গত হয়। 

অত্রান্তে শিশুস্র্যাসোদরকলা চন্দন সা ষোড়শী 

শুদ্ধা নীরজস্থন্ত্রতন্কশতধাভাগৈকক্দপা পরা । 

বিছ্যদ্দামসমানকোমলতহ্বনিতোদিতাধোমূখী 
পৃর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎ্পীযৃষধারাধরা ॥ 

এই সহ্ন্বাব্রপদ্ের অভ্ান্তরে অমা নামক যোডশী উত্দ্রকলা 

বিচ্যমাঁনা অহ । এ কলা প্রভাভস্র্যবত্ দীপ্তিশাঁলিনী, বিমলাও শুদ্ধা, 

কমলস্ছত্রের শতাংশের একাংশের ন্যায় স্ক্মা ও পরম শ্রেষ্ঠা এবং বিছ্যু- 
দামপমাঁন কোঁমলা, নিত্য প্রকাঁশমানা ও অধোমুধী। এ চন্দ্রকলা 

হইতে নিরস্তর স্থধা ক্ষরণ হইতেছে । 

নির্বাণাখ্যকলা পরাঁৎ পরতর সান্তে তদস্তর্গতা 

কেশাগন্তয সহশ্বধা বিভঙ্জিতস্ৈকাংশরূপা সতী । 

ভূভাঁনামধিদৈবতং ভগবতী নিতাপ্রকোধোদয়া 

চন্্রীদ্ধীংশসমাঁনভঙ্ত্বরবতী সর্ববার্কতুল্য প্রভা ॥ 

এ অমাকলাঁর মধ্যভাগে নির্বাঁণকলা নাঁয়ী আর একটি কলা 

বিদ্যমান আছে। এ কলা কেশাগ্রের সহস্াংশের একাংশ সদূশী স্ক্তা । 
হাদশহ্ধ্যের তায় দীপ্তিশালিনী, অদ্ধচন্দ্রাকাঁরা, জীবগণের জ্বানলাভের 

একমাত্র কারণ, ইষ্টদেব স্বূপা ও মাহাত্যাবতী ! 

এ স্থলে তোমাকে বলিয়া রাখিঃ এই,কলাঁকেই মহাকুগুলিনী বলে 
এই কলার ধ্যানে নিত্যতত্বজ্ঞানের উদয় হয় । 

এতশ্যা মধ্যদেশে বিলসতি পরমা পুর্ধবনির্বাণশক্তিঃ 
কোট্য।দিত্য প্রকাশী ভ্রিভুকমজননী ফোটিভাগৈকক্পা । 
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কেশ গ্রশ্তাতিওুস্য! নিরবধি [বিলমৎ প্রেমধারাধরা সা 

সর্কেষাং জীবভূতা মুনিমনসি মুদা! তত্ববোধং বহস্তী ॥ 

এই নির্বাণকলার মধ্যে পরম নিব্বাণশক্তি অবস্থিতা আছেন । 

তিনি কোটি কুর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, ভ্রিভুবনের জননী, কেশাগ্র হইতে 

স্ক্মা” পরম গুহ্যা, জীবকুলের জীবন স্বরূপা, নিরন্তর শিব-সঙ্গম হেতু 

প্রণয়গভা এবং ইহার প্রভাবেই মুনি-মানসে আনন্দ ও ভত্তজ্ঞানের 
ধার! প্রবাহিত হয় | 

তস্তা মধ্যাস্তরাঁলে শিবপদমমূলং শীশ্বতং যোগিগমাং 

নিত্যানন্দাভিধাঁনং সকলকুলপদং শুদ্ধবোধপ্রকাঁশন ₹ 

কেচিদ্বক্ষাভিধাঁনং পদমিতি স্ুধিয়ো ৈষ্ণবং তশ্লপস্তি 

কেচিৎ্ হংসীখ্যমে হত কিমপি ুক্কতিনো মৌক্ষবত্ম প্রকাঁশম্ ॥ 

এ নির্বাণশক্তির মধ্যস্থলে যোগি-জ্ঞানগম্য অমল শিবপদ বিদ্যমান 
আছে । এ শিবস্থান শুদ্ধবোধ প্রকাঁশ্বরূপ এবং নিত্যাঁনন্দের 
আস্পদ। কেহ কেহ উহাকে নক্পদ বলে» ৫ৰফ্চবগণ' বিষুণপদ বলেন, 

কোন কোন শ্কুতিবান্ হংসাখ্যপদ বেন, আব কোন কোন 
পণ্ডিতেরী মোক্ষপদের দ্বারস্বরূপ বলিয়া" কীগ্ণন করিয়া থাকেন । 

হঙ্কাঁরেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ স্ুশীলো 
জ্বাত্ব! শ্রীনাথবক্ত,ৎ ক্রমমপি চ মহামোক্ষবত্ম প্রকাশম্। 
ব্রক্মদ্বারশ্য মধ্যে বিরচয়তু স তাং শুদ্ধবৃদ্ধিপ্রভাকো 

ভিত্বা তল্লিপ্রনগং পবনদহৃনসরাক্রমেণৈব গুপ্তাম্॥ - 

সুশীল সাধক যম-নিয়মাদির সম্যক অভ্যাস করিয়া চিত্তশুদ্ধি 
ৰরিয় গুরুর নিকটে মোক্ষপথের দ্বারস্বকূপ এই ষটচক্রের ভ্রম যথা- 
ঘিধানে বিদিত হইয়া কার্ধ্য করিবেন এবং হ্বঙ্কারবীজে তেজ ও বায়ুর, 



যোগতত্ববারিধি। ১৮৯ 
পপ বাসা শা ০০ পপ পো োশাশিিাপাশিিশ্াশিীশীশিাশি 

আক্রমণ ছারা প্রবুদ্ধ কুলকুগ্ুলিনীকে মৃূলীধারকমলে ল স্বয়নুলি্ ভে 
পূর্বক সহম্রদলকমলে আন্য়ন করির! চিস্তা করিবেন । 

ভিত্বা লিঙ্গত্রয়ং তত পরমরসশিবে মোক্ষধাম্সি প্রদীপ্ডে 

সা দেবী শুদ্ধসত্বা তড়িদিব বিলসত্তন্থরূপন্বরূপা | 

ব্রন্ষাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপা দেদীপাতে তৎ 

মোক্ষানন্দস্বর্ূপং ঘটযতি সহস। স্যশ্মতাঁং লক্ষণেন ॥ 

সেই শুদ্ধশীল1 ভড়িদ্বিলানিনী তন্ভবৎ স্থস্ক্ররূপা কুগুলী দেবী মৃূলাঁধাঁর-. 
কমলের মধ্যুস্থ ম্বয়ন্ত, লিঙ্গ, হৃতকমলের অন্তর্গত বাণলিক্ষ, ভ্রযুগলের' 

মধ্যগত ই এবং চিত্রিনী- -ম্ধ্যদেশস্ক ব্রলগনাড়ীর অন্তর্গত বট কমল: 

ভেদ করতঃ সহশ্্রে মিলিত হইয়া শোভমান হইতেছেন। স্থপতি 

লক্ষণ দ্বারা তীহাকে এই প্রকারে জানিতে পারিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় 1 

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নকরসাঁং জীবেন সাদ্ধং স্ুধী- 

মেণক্ষে ধাঁমনি শুদ্ধপস্মসদনে শবে পরে ম্বামিনি। 

ধ্যায়েদিই্ফল্রপ্রদাং ভগৰ্তীং ঠচতন্যরূপাঁং পরাং 

যোগীশো গুরুপীদপগ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যুতঃ ॥. 

গুরুপাদপন্নঘুগলালম্বী যোগী নবরসাধাররূপিণী কুণ্ডলী দেবীকে, 

জীবাতআ্সার সহিত সহম্ত্রারপত্মের অন্তর্গত শৈবধামে আনয়ন করিয়া 

জমাধিযোগে ধ্যান করিবেন । এ দেবী চেতন্তবূপিণী, শ্রেষ্ঠা ও অভীষ্: 

ফলদাত্রী_ইহা অবগত হইয়া ধ্যান করিবে | 

ধাক্ষাভং পরমাম্বতং পরশিবাৎ পীত্বা ততঃ কুণডল) 

পুর্ণানন্দমহোদয়া'ৎ কুলপথান্ম,লে বিশে সুন্দরী । 

* তদ্দিব্যাম্বতধারয়া স্কিরদতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতং 

ত্যাগী ফোগপরম্পরাবিদ্দিতরা ব্রক্গাুভাতস্গি তষ্ ॥ 



প্পেসীসিপীস্পিত ১ পিসপাসপপ পাক্কা পাস পপাস্কহাতো জা ভজাকা স্পা পাপন শশী পিস পাপ্পাপিপ 

কুগুলিনী দেবী পরনশিব হইতে লাক্ষার আভাতুলা পরম জ্ুধা 
পাঁন করতঃ পুর্ণানন্দ বিধান করেন এবং তিনি ষটক্রপথ দ্বারা পুন- 

করার মুলাধারে প্রবিষ্ট হন। স্থিরবুদ্ধি যোগী যোগক্রমন্ার এ দিব্য 
অমৃতধারা অবগত হইয়া তদ্দার1 এই কালম্বূপ ক্ষৃত্র ব্রক্ষাণ্ডের মধ্যস্থ 
প্রাগুপ্ত দেবগণের আনন্দবিধান করিতে পারেন । 

৯৯০ যোগতত্ব-বারিধি। 

জ্ঞান্বৈতৎ ত্রমমুত্তমং যতমনা যোগী সমাধো ফুতঃ 
শ্রীদীক্ষা গুরুপাঁদপদ্ঘধুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ | 

সংসারে নহি ভন্কতে নহি কদা সংক্ষীযতে সংক্ষত়ে 

পৃর্ণানন্দপরম্পরা প্রমুদিতঃ শাস্তঃ সভীম গ্রণীঃ ॥ | 

যে সংযতমনা যোগী গুকুচরণধ্যান পরায়ণ হইয়া ষম-নিয়মাদি 

অভাসম্বারা ষটচত্রক্রম অবগত হইয়াছেন, তীহাঁকে পুনরামস় আর 
মর্তাভূমে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রলয়কালেও তাহার বিনাশ 

হয় না। তিনি শান্তিপূর্ণ শুদ্ধচিত্ত ও সাধুক্নের শ্রেষ্ঠ হইর1 বিত্রাজ 
করেন । 

যোহ্ধীতে নিশি-সন্ধায়োরথ দিবা যোগিস্বভাবস্থিতো 

মোক্ষজ্ঞাননিদাঁনষেতদমলং শুদ্ধং সুষ্তদ্ধং ক্রমম্ । 

শ্রীমৎসদ গুরুপাদপন্মমুগলালম্বা যতান্তশ্মনা- 

স্তশ্তাবশযঘভীঈদৈবতপদে চেতোনরী বৃত্তে ॥ . 

যে গুরুপাদ-পন্সপরায়ণ যোগী সংযতচিত্ত হইয়া মোক্ষজ্ঞানের 

একঘাত্র হেতুম্বরূপ বিশুদ্ধ শাস্মানুনৌছিত এই গুপ্ত বট জ্ঞাত 

হইডভে সমর্থ হন, এবং যিনি যোৌগপরায়ণ হইয়া দিবানিশি সন্ধ্যা 
সকল সময়ে ইহা! ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্ত সর্বদাই অভীষ্টদেবের 
চব্রণে সনাক্ত খদকে | 



যোগতত্ব-বারিধি। ১৯১ 

ইহাই শাস্থসন্মত বট চক্র-নিরূপণ বিধি । 
শিষ্য / এক্ষণ চরণ-সৃমীপে আমার কতকগুলি নিবেদন আঁছে। 
খর | যাহা! বলিবার থাকে, বল? 

শিষ্য। আপনি যে ষটচক্রের কথা বলিলেন, এবং যট চক্রভেদ 

ও কুশুলিনী জাগরণের কথা বলিলেন, উহা করিবার ষে সকল প্রণালী 

উত্ত হইল, তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, প্রথমে কি প্রকারে উহার 

অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? 
গুরু । প্রথমে চিস্তা করিতে হইবে । চিস্তা করিতে করিতে 

কাধ্য সহজস্ম্ফ্ইয়| পড়িবে । চিন্তাই ক্িয়ারপে পরিণত হয়। 

নিবিষ্চিত্তে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাঁজগুলি চিস্ত| করিতে 
থাকিবে। 

সাত 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 

-্পহহপ(১১১ 

শীত্র ফলপ্রর্দ কতিপয় ষোগ। 

শিষ্য । আমি শুনিয়াছি, যোগিগণের নিকট এমন সকল গুপ্ত 

উপদেশ আছে, যাহ! করিলে অতি শীঘ্র অনেক বিষয়ে সিদ্ধিলাড কর! 

যায় তাহা কি সত্য? 

শুরু |: ইা। 

শিষ্য । আমাকে দেই প্রকার কতকগুলি বিষয়ের উপদেশ 

প্রদান করুন । 

গুরু । বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বিবেচনা করি, চিত্ত স্থির 



১৯২ যোপতত্ব-বারিধি । 
শপ্পশিপি 

পপ নস পপি 

করিবার সহজোঁপাঁয় জানা তোমার পক্ষে প্রথমেই প্রপ্নোজন 1 অতএব 
জর্ধাগ্রে তাহাই বলিতেছি। 

চিত্তস্থৈর্ধ্যের উপায়, 
কঠকুপাদধংস্থানে কম্মনাড্যন্থি শোঁভনা । 

ভশ্মিন যোগী মনো দ্ধ! চিত্তন্থিষ্যং লভেদ্ভশম্ ॥ 
কুগ্ঠকৃপের অধংস্থাঁনে স্থুশোভিত কৃম্মনাভী অবস্থান করিতেছে 

তাহাতে মনোনিবেশ করিলে যোগীর চিত্তস্থির হয় । 

শিষ্য । কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারলাম না। ককৃপে 

কৃশ্মনীমক এক নাঁড়ী আছে,তাহাতে মনোনিবেশ কি প্রকারে 

স্করিতে হইবে ? 
গুরু । মনকে অন্তান্ত স্বান হইতে সরাইয়া আনিয়া ককৃপের 

মধ্যস্থ সেই নাঁচীতে নিবি করিতে ভইবে | 
শিষ্য । ইহা কি কেবল চিস্তাদ্বারা করিতে হইবে? 
গুরু । হা। 

শিষ্য । চিন্তাদ্বারা কাধ্য হইবে ? 

গুরু । মঅনোলিবেশ কেবল চিস্তা নহে, মনকে তথায় সংলগ্ 

করিতে হইবে । প্রথম দিন অভি অল্পক্ষণ মন তথায় স্থির 

থাকিবে । দ্বিতীয় দিন তাহা অপেক্ষা অধিক সময় থাকিবে । 

তৃতীয় দিন আরও অধিক সময়, ক্রমে ক্রমে সময় বাড়িয়া যাইবে । 
. তারপরে মন সেখানে ঘনসন্মিবিষ্ট হইয়া থাকিবে । অভ্যাসে খকার্ধ্য 
সম্পাদিত হইবে। ও 

শিব্য। অপর আর একটি বিষয় বলুন । 
গুরু । জ্যোতির্দশনের জন্য অনেকে ইচ্ছক,-- এক্ষণে তোমাকে 

তাহাই বলিতেছি। 



যোগতত্ব-বারিধি | ১১৩ 

জ্যোৌতির্দর্শন ও তাহার ফল,-_ 
শিরঃকপালে কুদ্রাক্ষো বিবিধং চিস্তয়েদ্যদি | 

তদ জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাদিহ্যত্তেজঃসম প্রভঃ ॥ 

শিবনেত্র হইয়া অর্থাৎ চক্ষুর তারা উদ্ধে উঠাইক়া কপালদেশে 

চিত্ত স্থাপন-পূর্ববক বিবিধ প্রকার শুন্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকাঁর রূপ ভাবনা 
করিলে বিছ্যতের শ্টাক্স প্রভাবিশিষ্ট জ্যোতিঃ দর্শন হয় । 

এতচ্চিস্তনমাজ্রেণ পপানাং সংক্ষয়ো ভবেত। 

ছরাচাঁরোহুপি পুরুষে! লভতে পরমং পদম্ ॥ 

এইরূপ টক্া করিবা মাত্র সমন্ত পাতক ক্ষয় হইয়া যাঁয়। ছুত্রা- 

চাঁর পুরুষও ইহাঁদারা পরষপদ লাভ করিস থাকে । 

অহনিশং যদ1 চিন্তা তত করোতি বিচক্ষণঃ | 

সিদ্ধানাং দর্শনং তশ্ত ভাঁষণঞ্চ ভবেৎ ঞ্ুবম্ ॥ 

বিচক্ষণ সাধক দিবানিশি একপ চিন্ত' করিলে জ্যাতিদর্শনের পরে 

অন্য ফলও লাভ করে, সিদ্ধপুক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপ- 

কথন হয় । 

নাসাগ্ডে দৃষ্িবারা জ্যোতির্দর্শন,_ 
সর্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিবাশীরপরিগ্রহঃ | 
নাসাচগ্র দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ। 

মুলসো! মরণং তস্ত খেচরত্বং প্রসিধ্যতি ॥ 

জ্যোতিঃ পশ্টতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধং শুদ্ধাচলোপম্ষ্। 

* তত্রাভ্যাসবলেনৈব স্বয়ং তপ্রক্ষকো ভবেৎ ॥ 

সর্ধভৃত জয় করিষা আশাশৃন্য এবং জনসঙ্গ-রহিত হইবে । ভুৎপান্ধে 
পল্পাসন *করিয়া' উপবেশন পূর্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন করিবে 

ইন্াতে মলোনাঁশ হয় ও আকাশপথে বিভযুপের ক্ষমতা হক্ব । এইঙ্কপ 
চি 



১৯৪ ধোগভগ্্-বারিধি | 
পি এপ পাত শি সী শট পপ পাশ পাপী সপ 

নাসাগদৃ্টি দ্বারা বিশুদ্ধ অচলের ন্যায় পিশুদ্ধ জ্যোতি দর্শন হয়। কিছু 

দিন এইরূপ অভ্যাস করিলে এই জ্যোতিঃ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে । 

জমধ্যে দৃষ্টিদ্বারা জ্যোতির্দর্শন ১ 
উত্তানং শয়নে ভূমৌ সুপ্ত ধ্যায়ন্লিরস্তরম্। 
শির: পশ্চাত্ত, ভাঁগন্ত ধ্যানে মৃত্াজয়ো ভবেৎ॥ 

উত্তান ভাবে ভূশষ্যায় শয়ন করিয়া একা গ্রমনে শূন্য ধ্যান করিলে 
ভ্রম অপনয়ন হয়ঃ এবং এইভাবে শিরোদেশের পশ্চান্ভাগ ধ্যান কৰিলে 

মরণ জয় হয়। 
জমধো দৃর্টিমাত্রেপ হাপরঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ - 

এর্ধপ প্রকারে শয়ন করতঃ জমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিলে অপরযোগ 

সাধন হয়। 

যাহা সাধন হয়, তাহা এই ,- 

চতুর্বিধস্্ চান্ুস্ত রসন্ধ্েধা বিভজ্যততে । 
জজ সারতযো লিহুদেহস্য পরিপোষকঃ ॥ 

সপ্তধাতৃমং পিগুষেতি পুফাতি মধ্যগহ | 

যাতি বিয্ত্রক্ষপেশ ভূতীয়ঃ সপ্পু্ো বহিঃ ॥ 

আদাশ্লাগন্জ্গং নাঁডাঃ প্রৌক্তাস্তাং সকলা অপি। 

পৌধয়স্তি বপুর্ববাযুমাপাদ ভলমস্তকম্ ॥ 

নাড়ীভিরাভিঃ সর্বাভির্বাঘুঃ সঞ্চরতে যদাঁ।. 
তদৈব ন বসো দেহে সাম্যেনেহ প্রবর্ততে 

 ভর্ধ্য, চোষ্য, লেহ, পেন্স এই চতুর্ষিব অন্মের তে রস সঞ্জাতি হত, 
ভাহা ভিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই তিন অংশের মধ্যে 
প্রধান সারতম অংশ লিক্ষদেহের পরিপোষক হয়। যধ্যম নারভাগ 
সন্তধাতুমনর স্কুলদেহ পরিপুষ্ট করে। ভৃতীদ অনার অংশ সপ্তধাতুমধ্য 



যোগতত্তব-বারিধি। ১৯৫ 
এপি পাশা তি শপ পপ পেশি 

হইতে নি£ল্বত হইয়া মল ও মৃত্রাদিরপে অপগত হদ্। ফলতঃ প্রথম 
লারভাগঘ্য় দেহস্থ সমস্ত,নাড়ী, উভয় দেহ ও আপাদমন্তক শরারস্থ 

সকল বামুকেও পোষণ করে । ঘখন শরীরম্থ এই সকল নাড়ীদ্বারা সর্ব 

দেহে বাঁয়ু সঞ্চারিত হইতে থাকে, তথন আর শরীরে রস বৃদ্ধি হয় না, 
এবং এ রস সর্দঘদেহে খাম্যাবস্থায় অবস্থানে করে । 

উত্তানভাঁবে শয়নপূর্বক ভ্রমধ্যে দৃষ্টিরূপ উক্ত যোগসাঁধন তাঁরা 

এইরূপ ফলসিছ্ধ ও দিবাজ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে । 

ক্ষুংপিপাসা নিরুতির উপায়, 
ঈযাঁগী পল্মাসনে তিঠেৎ কগকপে বদা স্মরন্। 
ভিহবাং কুত্া তালুমূলে ক্ষংপিপাসা নিবর্ততে ॥ 

পশ্াসকুন উপবেশন করিয়া তানুমূলে ঘনহসংযোগ কৰিলে ক্ষত 

পিপাসা নিতুত্বি হর। 
শৃন্যধ্যানের ফল,__ 

তিষ্টন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুষ্জন্ ধ্যাক্ষেন্ডস্বামহনিশফ্। 
তদাকাশমক্ষো বোঁগী চিনাকাশে বিলীয়তে ॥ 

এজ জ্ঞানং সদা কার্ধাং যোগিনা সিদ্ধিমিক্ছতা । 

নিরন্কররুতীভ্যাসীৎ যম তূল্যো 'অবেদ্ধ বস্ । 

এভজজ্ঞানবলাদ্যোগী সর্বেষাং বল্লভো ভবেৎ॥ 

ফেযোপ্পী গমনকাঁলে, শরনকাঁলে ও ভোজনকালে অহনিশি শূন্য 

চিন্তা করেন, তিনি আকাঁশময় হইয়া চিদ্াকাশে লয়প্রাসশ্ত হন। যিনি 

সিদ্ধি লাঁড করিতে বাসন! করেন, উঃহার এই প্রকার শৃন্ঠচিস্তা কিরা 

সর্বদ!|ই আবশ্তক | সর্বদা ঘিনি এই প্রকাঁর অভ্যাস করেন, তিনি 

শিবতৃঙ্গা হইয়া সোঁগিগণেব শেষ্তহ প্রীপ্ত হন। 
 গেআআওসখকুজকসসপ পে হেব 



দ্বৈতীয় অধ্যায়। 
০০ ৬০ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

স্পট বটে ১0৮০ 

ল্য়যোগ। 

শিষ্য হঠযেগের বিষজ্ম অনেক কথা শুনিল৮, এইবার 
লফ়ষোঁগের কথা শ্রবণ করিভে অভিলাধী, দয়া করিয়া তাহা বলুন । 

গুরু | পূর্বেই তোমাঁকে বলিয়াছি, মন্ত্রবৌগ, লরযৌগ, রীজযোগ ও 
হঠযোগ--যোগপথ এই চরিপ্রকার । ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কম্ম- 

যোগ, অসই্রাঙ্গযোগ প্রভৃতি আর যত প্রকার যোগ আছে, তৎসমস্তই 
এ চারিপ্রকার যোগের অন্ততুক্তি। 

আমর লয়বোগের কথা বলিব। " 

কুষ্ছৈপায়নাগ্যৈস্ব সাঁধিতো আয়সংভিতঃ | 

নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং ক্ত্বা মহাঁত্সভিঃ ॥ 

কুক্ুদৈপায়ন অর্থাৎ বেদব্যাস প্রভৃতি কয়েকজন মহধি লয়যোগের 

প্রথম সাধক । তীহারা শরীব্স্ক নবচক্রে (নাভী গরন্থি-স্থানে ) চিভ্ভলক্ 

করিয়া মোক্ষ ও এশ্বর্য লাভ করিরাছিলেন ।- 

কি প্রকারে এ সাধনা করিতৈ হয়ঃ তাহা বলিবার পুর্বে আমা- 

দিগকে আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে । 

লয়যোগ, যোগ-পথের পৃথক্ একটি পন্থা হইলেও প্রত্যেক চযাঁগেই 

লয়সন্ন্ধ আছে। ল় ছাড়া যোগ হয় না। লক্মকি? কাহার লয়? 



যোগতর্ব-বারিষি। ১৯৭ 

চিত্তের লয় । চিত্ত কোন এক অনির্দেশ্ত আকারে লয় প্রাপ্ত হইলেই 

তদশান তাহাকে লয়যোগ বলা ষায়। 

এখন আমাদিগকে বুবিয়! দেখিতে হইবে, চিত্তলয়েষ প্রয়োজন 

কি? প্রয়োজন ব্যতীত কার্য করিবার আবশ্তকতা নাই । অতএব 

লয়যোগেব প্রয়োজনাজসন্ধানের আবশ্যক | 

যে কোন প্রকারেই হউক, আমাদিগের মার়ামুক্ত হও! প্রয়োজন । 

মায়ামুক্তির জন্তই যোঁগাদির অনুষ্ঠান । মারা-যুক্কির প্রষ্মোজন কি 
জন্য, তা বুঝিয়া দেখা কর্তব্য । 

্রন্ধ ব্যতীত জগতে অপর কিছুই নাই। অপর যাহা কিছু দেখ 

ষায়, সমস্তই তরঙ্গের মায়া । মায় কি, সে কথার আলোচনা পরে 

করিতেছি । তবে সংক্ষেপে বলা যাষ, ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তির 
মধ্যে মান্গীও একটি শক্তি । 

পরমায্সা ব্র্ঘ-_জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশবিশেষ । তবে সে 

অংশ, বিভাগ নুহ, প্রজ্বলিত অগ্রি হইতে অপর কিছু জালিয়া লইলে 
যেমন তাহাকে অংশ বলিতে হর, ইহাঁও সেইন্রপ অংশ । অথবা আমি 

এই গৃহমধ্যে বসিয়া লিখিতেছি, বাহিরে মহাকাশ, গৃহমধ্যে গৃহাকাঁশ, 

আবার আমার এই মন্তাঁধারে ঘটাকাশ, ঘট ভাঙ্গিয! ফেল, ঘটাকাঁশ 

গৃহাকাশে পরিণত হইবে। কিন্ত ঘটাকাঁশ বা গৃহাকাশকে যেমন 

মহাঁকাঙ্শের অৎশ বলা যায়, জীবাস্রা পরমাব্সার তেমনই অংশ । 

ব্রদ্ম স্বকীক্ক শক্তি মায়াদারা আপনার সক্তাকে জগন্রপে পরিণূত 

করিয়াছেন ॥ ব্রন্ষই ঠতন্তময় _ ব্রক্গ ব্াতীত টতন্য কিছুরই নাই । 

যেখানে, চৈতন্ত দেখা যাইবে, সেই স্থানেই তাহার অংশ বুঝিতে 
হইবে ।"* ব্রন্মের সিহ্ক্ষাত্রমে যে অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক ও 

দেহৰ্দ্ধ হইয়াছে-তাহাঁই জীবাত্মা। এখন সেই পৃথগ ভূদ্ত চৈত্স বা 



১৯৮ যোগতত্ববারিধি। 
শপ শা 7 আপি শাপলা পপি বউ পপি 

জীবাক্সা মারামুক্ত হইলেই গৃহাকাশের মহাক,.শে পরিণত হওয়ার 
ন্যায় পরমাজ্সার বিলীন হয়। পার্থক্য 'ঘুচিয়া যায়,-নদী সাগরে 

নিশিয়া এক হইয়] যাঁয়। 

এ স্থলে কথা! উঠিতে পারে, ত্রক্ষের ইচ্ছাক্রমে যদি জীবাজ্মার 

মায়ার বন্ধন ঘঠিয়া থাকে, তবে তাহ] মুক্ত হইবে কেন? তরঙ্গের 
ইচ্ছা কি, তাহ| বুঝিবার সাধ্য মানবের নাই+-তবে তিনি ক্ষুধা দিয়া- 

ছেন, ক্ষুতিবুত্তির উপায়ও করিয়াছেন । গ্রীষ্ম দিরাছেন, বর্ধা আলিয়া 

নিবারণ করিতেছে, তাহাও ভাহাব্ই ইচদ্বীয়। রোগ দিয়াছেন, রেগ 

নিবারণের অন্য ব্যবস্থাও করিয়াছেন । মায়া দিয়াছেন, মাক়া-মুক্তির 
উপায়ও করিয়াছেন । তেই উপায় কিঃ তৎসম্বদ্ধে জগতে বহু মতভেদ 

দেখিতে পাওয়া যায় । 

হিন্দু বলিবে, ধাগ-যজ্ঞ কর, ব্রতোৌপবাস কর, কালীকুফ রমারাধার 

ভজন] কর, মায়ীমুক্ত হইবে । খুষ্টিয়ান বলে, যিশুধৃষ্টের ভজন কর, 

মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে । মুসলমান বলে, পবিত্র কোরাণের 

পবিত্র বাক্য শিরোধাধ্য কর, মায়া দূর হইবে । এইক্প বৌদ্ধ, জৈন 

প্রভৃতি সকল ধর্মই আপন আপন মত প্রকাশ করিবে । 

যোগীরা বলেন--যোগ ব্যতীত মারা-মুক্ত হওয়া যায় না । সকল 

ধর্দেরই লক্ষ্য স্বর্সপ্রাপ্ডি, কিন্ত স্বর্গে কি মায়া নাই । আরও কথা 

'আছে। | 

আত্মা অবিনশ্বর, স্ুলদেহ পরিত্যাগ করিয়া আঁষ্সা যখন চলিয়া 

যায়ঃ তখন সেই দেহত্রই আত্মা কোথাঁও না কোথায় যায়। হিন্দু 
বলেন, কৃত কর্মের ফলভোঁগ করিতে স্বর্গে বা নরকে যাঁয়”তীরপরে 

সেই কর্শস্থত্র লইয়া আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে.__ 

এইবপ ভীবাম্মার পুনঃপুনহ যাতায়াত ঘটে | যখন সোগ দ্বারা বিধৃত 



যোগতত্তব-বারিধি। ১৯৪ 
পা পিলার পি শশী শি পাশ সিসি শক বিপাশা 

সংস্কার হয়, তখনই জীবাতা পরমায্মায় বিলীন হইয়া যান--ইতারুই 

নীম মুক্তি। খুষ্টযান ও মৃসলমানের মুক্তি কি, তাহা ঠিক বুঝিতে 
পারা যায় না। তাহাদের মতে আত্ম। অবিনাশী--স্থুলদেহ পরিত্যাগ 

করিয়া আত্মা ঈশ্বরের বিচারের দিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে» 

বিচারের দিন উপস্থিত হইলে ঈশ্বর বিচারাসনে উপবেশন করিয়া 

আত্মাগুলিক বিচার করেন । বিচ্ারাস্থে কাছাছকেও অনস্তকাঁলের জন্য 

স্বর্গে, কাঁহাফেও অনস্তকাঁলের জনা নরকে পাঠান । তারপরে সে 

অবিনাশী আত্মার কি ভম্গঃ কোথায় বায়, পরমান্সীর মিলন হইবার 

কোন উপায়'আখছে কি ন।, এ সকল তথ্য আমরা অবগত নহি। 

কফোঁন অভিজ্ঞ ুষ্টিয়ান বা মুললমান বন্ধু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে 

বাধিত হইব । 

এখন একট। কথা এই শে,যদি এ সকল ধশ্যে স্বর্গই চরম লক্ষ্য হয়, 

তবে তাহা প্রাপ্তিরই বাউপাস্ব ঠক? এঘন মানব দেখা যায় না 

যে, কিছু পাপ, কিছু পুণ্য না করিয়াছে । বিচারান্তেই স্বর্গে 1 নরকো 

পঠাঁনর পন্থা কি প্রকারে পাওয়া যায়? যদি জমাখরচ করিয়া 

যাহার ভাগ অধিক হয়, তদন্ুসারে স্বর্গে বা নরকে পাঠানই বিধি হত, 

তবে তাহাতেও এক গোলষোগ উপস্থিত ভয়। যে পাপ অধিক 

করিয়াছে, পুণ্য অল্প করিয়াছে, তাহার পুণের পুরস্কার মিলিল না” 

এই ব্রূপ পুণা ,অধিক ও পাপ অল্প করিলেও পাপের শান্তি পাইল না, 

ক্রিযাশক্তি ব্যথ বার নাঃ অতএব এ মত কি প্রকার, তাহ! বুঝিতে 
পারা যায় না। যাহা হউক, খৃষ্টিরান বাঁ মুসলমাঁনকেও সম্পূর্ণ নিষ্পাপ 

হইতে হইলে যোপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই যোগীদিগের 

অভিমভণ। তাহার] বলেন,_ষে ধশ্্ী হও, যেক্দপ ভাঁবেই ভগবানকে 
ভবন! কল, ষে নামেই তীহাকে ভাঁকিতে- ভাঁলবাপ- সেই নাঁমেই 



২০৩ যোগত ত্ববারিখধি | 
1 2 সপ পপ 

ডাঁক সেই কার্য্যই কর । নাঁমে বা মতে যোগের অঙ্গহানি হনব না, 
যোগ চিত্তশুদ্ধির উপাঁয়। যোগ চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় । যোগ 
মায়াযুক্ত জীবাত্সীর মায়ামুক্তির উপাঁয়। ষোগের দ্বার] কৃত কন্মের 
সংস্কার নাশ হয়। ঘযোগের হারা জগৎ ও জগতৎজীবন আত্মার এক 

হইয়া যাঁয়। 
যোঁগীবা বলেন, লয়যোগ দ্বারা এই কার্ধ্য অতি স্ুন্নরভাবে 

স্ুসিদ্ধ হইয়া খাকে। ইহাতে আসন, মুদ্রা, প্রাণাক়াম প্রভৃতি উৎ্কট 

সাধনার আবশ্যকতা নাই । যে প্রকারে এই যোগের সাধন হর, 
তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও দর্শনের উপরে সংস্থাপিত। ইহ গৃহীর পক্ষে 
সহজ-সাধ্য এবং মোক্ষ ও ীশ্বধ্যের জনক । ইহা দ্বারা জীবের ছুঃখ 

বিদুরিত হর ও নিত্যানন্দ লাভ হইয়া! থাকে । 

ছিতীয় পরিচ্ছেদ । 

সপে (৩৯ ৫ 

লন্পষযোগের প্রথম সাধক শু সাধনা । 

শিষ্য । এই লয়যোগ প্রথমে কোন্ যোগীব্র হারা আবিষ্কৃত ও 

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইহার সাধন-প্রণালীই বাকি প্রকার, তাহা 
বলিয়া অনুগৃহীত করুন । 

শুরু | শাস্ানসন্ধানে এ সঙ্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা বাক, 

তাহা বলিতেছি, শোন । 

কষ্দ্বৈপাক্গনা্যৈস্ত সাধিতো! লয়সংজ্জিতঃ | 

নবন্ষেব হি চকেযু লয়ং কৃত! মহাত্মভি: ॥ 



যোগতত্ববারিধি ৷ ২০১ 
পিপিপি 

কক্ধদ্বৈপাঁয়ন সর্থাৎ বেদবাঁস প্রভৃতি কয়েকজন মভশ্মি লয়যোগের 

প্রথম সাধক । তাভারা গরীরস্থ নবচক্রে চিন্লর করিয়া মোক্ষ ও 

এশ্বর্ষ্য লাভ করিরাছিলেন, এই নিমিত্ত উহা লয়যোগ নামে বিখ্যাত 

হইয়াছে । 
এই লয়বোঁগের উদ্দেশ্য, শক্তিদ্ধম পরিচাঁলনপুর্বক মধ্যশক্তি নামক 

শক্তিবিশেষকে উদ্ধোধিত করা । উল্লিখিত মন্গাম্মরগণ বলেন, প্রত্যেক 

মানবদেহে তিন প্রকার শক্তি আছে । একটির নাঁন উদ্ধশক্তি, আর 

একুফর্্রযুম অধঃশক্তি এবং অন্যটির নাম মপাশক্ষি | 

উদ্ধশক্তিনিপাঁতেন হাধ্ঃশক্েনিকঞ্চনাঁৎ | 

মধ্যশক্তি প্রবৌধেন জাঁয়নে পরমৎ জ্ুখম্ ॥ 

উদ্ধশক্তির নিপাতন দ্বাবা, অধঃশক্তির সংষোঁগে মধ্যশক্তিকে 
প্রবুদ্ধ বা উদ্বদ্ধ করিতে পাঁরিলে সান্তিকপ্রবাভের অর্থাৎ সাত্িক 

আনন্দের প্রাঁচূর্বা উপলন্ধি হইবে । যোগিগণ সেই আনন্দে সমাহিত 

হইয়া এশ্র্ধয ও মোঁক্ষ লাভ করিয়া থাকেন | 
এই লমযোঁগে আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি কয়েকটি উতকট অঙ্গ 

অভ্যন্ত না করিলে ও হয়। 

৯৮ সস 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

তাত শী 

ষ্ 

শক্তিত্রয়ের বিবরণ । 

শিফ্য। আপনি যে উদ্ধশক্তি, অধঃশক্তি ও মধযশক্তির কথ! 

বলিলেন, উহা কি? এবং এ কথাঁও বলিয়ান্ছন €ষ, প্রত্যেক মানবে 

২৬ ঞ 



২০২ যোগতত্ব-বারিধি । 
পা শপ পা ৬৯০ থপ পপ | ৭ শা পাসপাপিস পিপিপি পপ পিপি শাপলা পাপ পাপা 

এ ত্রিশক্কি বিদ্যমান আছে। আমাকে উহাদের বিশেষ বিবরণ বলিয়া 

অন্ুগৃহীত করুন । 

গুরু । এই তিন শক্তিদ্বার! মানুষ রর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ 

এই তিন শক্তিদ্বারা মাঘ মাঁছুষ পদঘাঁচা। এই তিনশক্তি যথীক্রমে 

চিন্তা, কম্ম ও ভক্তিনাঁমে আখ্যাত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এ কথা 

স্বীকার করেন ষে, মন্ুধাজীবনে যাহা কিছু আছে, তাহ তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত , ষথা_[)001) 4১06101 হো) 1৭99]]0ঘ,. এই তিনকেই 

ঈশ্বরমুখ কর যাঁইতে পাঁরে ;--তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্ববুনমীপে 

লইয়া যাইতে পারে | 4000817% ঈশ্বরমুথ হইলে জ্ঞবানযোঁগ , 40010 

ঈশ্বরমুখ হইলে কম্মযোগ ; [611] ঈশ্ববমুখ হইলে ভক্তিযোগ | 

লয়ষোোগের উদ্দেশ্য, ভর্ধ বা প্রথমশক্তি 11)090817 বা চিন্তার 

নিপাতন এবং অধঃশক্তি বা ভক্তির সংযোগে মধ্যশক্তি বা কম্মযোগের 

সাধনায় মানুষের সার্তিকানন্দ উপস্থিত হয়। 

শিষ্য । উর্ধশক্তি বাঁ জ্ঞানের নিপাতন কিপ্রকার, বুঝিতে 

পারিলাম না। 

গুরু 1 উত্তরগীতায় একটি শ্লোক আছে, 

উক্কীহস্তে। ষথ! কশ্চিদ্দ,ব্যমাঁলোক্য তাং ত্যজেৎ। 

জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোকা জ্ঞানং পশ্চাঁৎ পর্রিত্যজেত ॥ 

যথাম্বতেন তৃণপ্তস্ পয়সা কিং প্রয়োজনম্। 

এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্ব! বেদে নান্তি প্রয়োজনম্ ॥ 

ইহাত্বার! বুঝিতে পারা যায়, মাস্থষের প্রথমে জ্বানযোগ সাধনার 
প্রশ্নোজন । জ্ঞানালোকে জ্ঞেয় দেখিয়া লইয়া তৎপরে জ্ঞানকে 

পরিত্যাগ করিবে, এস্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে । জ্ঞানযোগেক 
সাধন করিয়া, জ্ঞেরপদার্থে দৃঢ়তা! লাভ করিয়া, জ্বীনের নিপাতন 
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করিবে, এবং ভক্তির সহিত কম্মশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া মনকে 

লয় করিবে । 

শিষ্য । এক্ষণে তবে আমাদিগকে জ্ঞানল্ষাগ, ডক্তিযোগ ও কর্মম- 

যোগের আলোচনা করিতে হইবে ? 

গুরু । হা । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০ 

জ্ঞানযোগ । 

শিষ্য । তবে এক্ষণে জ্ঞানযোগের কথা বলুন ? 

গুরু | যাহাদ্বারা জগৎ কি, আমি কি, কোথা হইতে আসিয়াছি, 
কোথায় যাইব, স্ত্রী-পুভ্রারদির সহিত সম্বন্ধ কি, এই সকলের! সত্যজ্ঞাঁন 
এবং সেই সতাজ্ঞান দ্বারা যথার্থ তত্বের অভ্রসন্ধান করা যাইবে, 

ভাহাঁই জ্ঞানযে।গ। আমরা অজ্ঞানান্ধকারে গড়িয়া, অসত্যে সন্ত্য 

জ্ঞান করিয়া প্রকৃত বর্ম পত্রিত্যাগ করিয়া বিপথে ঘুরিয়া মরিতেছি,- 
যে যোগের দ্বার! প্রকৃত পথ চিনিতে প্রারি, তাহাই জ্ঞানযোগ । 

যাহান্বারা আমরা রজ্জকে সপঁ জ্ঞান করিতেছি, তাহাকে প্রকৃত 

ভাবে চিনিতে পারা,-আঁর ফাহাঁকে ভালবাসিলে হৃদয় পরিতপ্ত 

হইবে, আত্মাঅমর হইবে, ত্রিতাপ দূরে যাইবে, তীহাঁকে না চিনিয় 

ভুলিয়া থকা, ইহাই জাঁগতীয় জীবের স্বভাব। জ্ঞানযোগদ্ধারা! সেই 
ভ্রান্তি বিনাশ হয়, সত্য প্রকাঁশ পায় । জ্ঞানযোগ মধুর গম্ভীর স্বরে 

বলিতেছেন) 

|] একং জ্বানং নিত্যযাদাস্তশূন্ং 

নান্তৎ কিকিহকীতে বন্ধ সাম । 



২০৪ যোগতত্ব-বারিধি | 
সপ শা শাশলত শি পাপপগগীশী | পপি? শে পপাপশসক বা িসবসজ 

যস্চেদেহস্মিম্লিক্দ্িয়োপাঁধিনা ৫ 

জ্বানস্তায়ং ভীসতে নীন্যিঘেব ॥ 

কেবলমাত্র ব্রদ্ছই নিতা ও সত্য .__তিনি অনাদি ও অনন্ত । সেই 

ত্রক্গ ভিন্ন অন্ত কোঁন পদার্থ ই সতা নভে । কিন্ক মায়া-বিজস্তিত 

ইদ্দিিয় দ্বাবা এই জগতে ! পুক্ষ-লতা, নর নারী প্রভৃতি ) বহুবিধ ভেদ্দ- 

দুটি হইতেছে । 

জলপূর্ণেযসংখ্যেষ শরাবেষু যথা ভবে । 

একস্থা ভীভাসংখাত্রং তন্েদোহত ন দশ্টাতে ॥ 

উপাধিযু শবাঁবেধ যা সংখ্যা বর্ততে পরম্। 

সা সংখ্যা ভবতি থ| ববো চ+আুনি সা তথা ॥ 

বহুসংগ্য বাঁরিপূর্ণ শরীবে মেমন এক স্র্ধ্য প্রতিবিশ্বিত তইয়া 
অনেকসংখা বলিয়া লক্ষিত ৪ অন্রভত ভয়েন, এক আম্মীও তন্দজরপ 
মায়াচ্ছিন্ন হইয়া অনেকসখ্য বলিলাঁ নিরাক্ষিত ভইভেছেন ।  বস্ততঃ 
ভাঁক্করের হার আম্মার ৪ ভেদ নাই । যেমন এক দিবাকর বভনংখ্য 

শরাঁবরূপ উপাধিতে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যা অন্সারে 

অনেকসংখালৎ প্রভীরমান হইর1 থাকেন, আঁম্সাঁও তজগ বনু 

উপাধিতে অন্তপ্রবিষ্ট ভইয়া উপাঁধির সংখ্যান্সাঁরেই অনেক বলিয়া 

প্রতীয়মান হইতেছেন । 

যটৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্রে নাঁনাবিধভয়েষাতে | 

জাঁগরেহুপি তথাপ্যেকস্তখৈব বহুধা জগৎ 1 

যেমন স্বপ্রীবস্থায় একজন লোকই আপনাকে বহু ব্যক্তিরপে 

কল্পনা করিতেছে, ভদ্রপ জাঁগৎ্-অবস্থাতেও একমাত্র স্মাত্বাই 

আঅনেকবিধ জগৎ কল্পনা করির়া লইতভেছেন। 



ফোগতত্ব বারিধি 1 ২০৫ 
পালা পিপল ৮ পাশাপাশি পক পাতাটি তিশা শা িশীাশিস্ীশিশিশ 

সর্পবৃদ্ধি্ণথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ | 
তদ্দেবমিদং ভ্িশ্বং বিবুতং পরষাত্ম।ন ॥ 

রজ্জ-জ্ঞানাদ্যথা সপে! মিথ্যারূপো! নিবর্ততে । 

আম্মজ্ঞানাভথা বাতি মিথাকভতমিদং জগত ॥ 

যে প্রকার রজ্জক্তে সপত্রম ও শুক্তিতে কৌপ্যত্রম হয়» পরমা- 

আীতেও তেমনি ভ্রান্তিজ্ঞানে এই বিশ্ব বিভত হইয়াছে । যেখানে 
রজ্জ তে কুজঙভ্রম হয়, সেখানে রচ্জ,জ্ঞান ভইলে যেমন ভ্রান্তি-বিজ্গুত 

মিথুস্রজ্দাপু-অন্ততিত হয়, ভজ্রূপ আম্মজ্ঞান হইলে ভ্রান্তিষূলক মিথ্যাভুক্ত 

এই জগতও অন্তঠিত হইয়া বার । 

কৌপাভ্রাস্ভতিরিয়ং ঘাতি শুক্তিজ্ঞানাদ্যথা খলু। 
জগন্ত।ন্তিরিরং যাঁতি চাত্জ্ঞানাৎ সদা তথা ॥ 

যেখানে শক্তিতে ৫বীপ্যভ্রাক্তি হয়ঃ ভথাঁর শক্কিজ্ঞান্গট ভইলে যেমন; 

রজতভ্রম তিরোভিত হইয়া যার, তন্রপ আঁস্জ্ঞান হইলেই আত্মাতে 

জগদ্ভ্রম বিলুষ্ত হইয়া থাকে । 

যথ) বংশোর্গন্রক্তিভবেছ্েকবসাঞ্জনাঁৎ। 

তথা জগদিদং ভ্রান্তিরধ্যাসকল্পনাঞজনাঁৎ ॥ 

যেমন নয়নদ্ধয়ে ভেকবসার অঞ্জন দিলে বংশে ভুজঙ্গ ভ্রান্তি হয়, 

ভদ্রপ অধ্যাসকল্পনারূপ অঞ্জন ধারণ করিলে, আতক্মীতে ভ্রমবশতঙ্গ 

এই জগৎ প্রকাঁশমাঁন হইয়া থাকে । 
আ'য্সজ্ঞানীদ্যথা নান্তি রজ্জজ্ঞানাদ্ভুজঙমঃ | 

তথা দোঁববশীৎ্ শুকর্ুং পীতই ভবতি নাভাথা | 

অজ্ঞানদোবাদাজ্সাপি জগন্তবতি তজ্তাজম্ ॥ 

রজ্জজ্ঞাঁন ভইউলে যেমন ভ্রমমূলক সপ থাকিতে পারে নাগ আত্ম 

জ্ঞান হইলেও তদ্রুপ ভ্রন্তিমুলক জগত থাকিতে পারে না; যেমন 



২০৬ যোগতত্ব-বারিধি ।. 

পিত্বার্দি দোৰষ বশতঃ শ্বেতবর্ণ পদার্থও পীতবর্ণ বলিয়া! প্রতীয়মান 

হয়, অজ্ঞান-দোঁষ বশতঃ আত্মাও ভক্রপ দ্দগন্রপে প্রতীয়মান হইয়া 

থাঁকেন। ফাঁবৎ অজ্ঞান থাকে, তাবৎ এই জগতভ্রাস্তি কোনরূপেই 
ঘঅপগত হয় না। 

দোঁষনাঁশে বথা শুরুং গৃহ্থাতে বোপিণা শ্বয়ম্। 

'দ্ধজ্ানাঁৎ তথখাজ্ঞাননাশাদাত্মতয়। জিয়া ॥ 

পিত্তা্দি দোষ বিদূরিত হইলে যেমন শ্বেতবর্ণ দ্রব্য শ্বেতবর্ণ ই লক্ষিত 

হুয়। অজ্ঞাননাশাবসানে শুদ্ধ জ্ঞানের উদর হইলেও তত্রুপূ্. আত্মা 

আত্মস্বরূপে অধিষ্ঠান করেন । 

কালত্রয়েহপি ন যথা রজ্ছুঃ সর্প ভবেদিতি | 

তথাত্মা ন ভবেদ্ধিগ্গং গুণাতীতো নিরগ্রনঃ 

যেমন রজ্ু কখনই ভূক্ক্রূপে পরিণত হইতে পারে না. গুণাতীত 

নিরগ্রন আত্মাও তদ্রপ কোন কাঁলেও ব্রহ্গাগুরূপে পরিণত হয়েন না । 

আগমাপাঁয়িনোৌহনিত্যা নাশ্যত্বাদীশ্বরীদয়ঃ | 

আঁত্ববোধেন কেনাঁপি শাক্সীদেতদ্বিনিশ্চিতম্ ॥ 
যথা বাঁতবশীৎ সিন্ধাবুৎপন্থাঃ ফেন-বুদ্ধদীঃ | 

তথাস্মনি সমূভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ 

অত্ভদো ভাসতে নিভ্যং বস্তভেদো ন ভাসে । 

দ্বিধা ত্রিধাদিভেদোহয়ং ভ্রমত্ে পর্যবশ্যতি ॥ 

শাক্স-কথিত আত্মততজ্ঞান-বিশেষ দ্বারা স্থির ভইয়াছে যে, 
জন্ম-মরণ-শীল ঈশ্বর অবধি তণগুল্স পধ্যস্ত নিখিল জগতই নশ্বর ও 

অনিত্য। যেমন বায়ুপ্রভাবে সাগরে ফেন-বুদ্ধদ প্রভৃতি সঞ্জাত 

হয়ঃ আত্মীভেও মাঁয্াপ্রভাবে তদ্রপ এই ক্ষণধবংসী সংসার* উত্পন্ন 

হইয়াছে । অখণ্ড বিশুদ্ধ জাতে অন্েদ-ভাঁবই ভাসমান হয, দ্রক্য- 



যোগতত্ব-বারিধি। ২০৭ 
শা শ্শাশিীীশশীশ্ীিীিপী শশী 

ভেদ অবসান হয় না; খণ্ডজ্ঞানে দ্বিধা তিধা ইত্যাদি যে বস্ভেদ দুই 
হইতেছে, তাহা ভ্রমত্তে পর্যডবসিত হইয়া থাকে । 

যন্তৃতং যচ্চ ভাঁব্যং 6ব মূর্তামূর্তং তখৈব চ। 

সর্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাঁম্মনি ? 

যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে, যাহা যর্ভ এবং যাহা অমূর্ত, 

তৎসমস্ত ত্বরূপ এই জগৎ পরমাত্সার বিবর্তমাত্র, অর্থাৎ ভূজঙ্গ যেরূপ 

ভ্রাস্তিনিবন্ধন রক্জুর বিবর্ত, এই জগৎ্ও তদ্রপ অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মার 

বিবুঞ্ঞাুত। 
কল্পকৈঃ কল্িতাঁবিদা। নিথ্যা জাতা মুবাস্মিকা | 
এতন্মলং জ্গদিদং কথং সতাং ভবিষ্যতি ॥ 

অবিদ্যা জীবগণ কর্তৃক পরিকল্পিত ও মিধ্যাস্বর্ূপ ;_-স্ৃতরাং 

অবিদ্যা অস্তিত্বহীন। এই জগৎ আবার যখন সেই মিথ্যাভৃত্ত 
অবিদ্যামূলক, তখন ইহা সত্য হইতে পাবে না । অসৎ হইতে সতের 
উত্তব সম্ভাবিত নহে। 

ঠচতন্তাঁৎ সর্ববমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাঁচরম্। 

তশ্মাঁৎ সব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্তস্ত সমাশ্রয়েৎ ॥ 

ঘটন্ঠাভ্যন্তরে বাহো যথাকাশং প্রবর্ততে | 

তথাজ্সীভ্যস্তরে বাছো কাধ্যবর্গেবু নিত্যশঃ ॥ 
অসংলগ্রং ষথাকাশং মিথ্যাভৃতেষু পঞ্চস্ত | 

অসংলগ্রস্তথা হ্যাত্মা কার্ধ্যবর্গেধু নান্তথা ॥ 

এই চরাচর জগৎ ঠচতন্কের বিবর্ত মাত্র ;_ অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ 

চৈতন্ত হইতেই মিথ্যান্ব্ূপ এই জগতের উদ্ভব হইয়াছে? এক্প 

অবস্থায় মিখ্যাভূত নিখিল জগৎ বিস্জন করতঃ একমাত্র সত্যন্থক্ষপ 

&চতন্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেম্স। ঘটের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে 



২০৮ যোশগতত্ব-বাজিধি 
স্পপপাপিলপস্পাাসীপিশসিশি 

যেমন মহাকাশ সব্বদা বর্তমান আছে, আত্মা তেমন স্থ্ট বস্বসকলের 

্ন্তরে ও বাহিরে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন । মহাকাশ যেমন 

মিথাঁভত ভৃতসকলের অস্থরে ও বভির্ভীগে অবস্থান করিয়াঁও কিছুতেই 

সংলগ্ন ন নহে, আস্মাঁও তদ্রপ স্থষ্ট বস্সকলের অন্তরে ও বহির্ভীগে সর্বত্র 

অবস্থিতি করিয়াঁও কিছুতেই 'লিপ্র হইতেছেন ন1। 

ঈশ্বরীদিজগত্ সর্ববমাত্র! বাপ্য সমন্ততঃ | 

'খাকোঁহস্ি'সচ্চিদানন্দ: পুর্ণোহদ্বৈতরিবর্জিতঃং ॥ 

যন্মাঁৎ প্রকাঁশকে| নাঁস্তি স্বপ্রকাঁশো ভবেত তম ০ 

স্বপ্রকাশো যতশ্তন্যাদাঁজ্সী জেোোতিংস্বরপকঃ ॥ 

পরিচ্ছেদো মতে। নান্তি দেশকাঁলম্ববপতঃ | 

আত্মনঃ সব্বথা ভশ্মাদাঁত্সা পর্ণো ভবেৎ কিল ॥ 

যন্মান্্র বিদাতে নান! পঞ্চভটৈতম ষাত্সকৈঃ | 
আত্মা ভশ্মীন্চবেনিত্যঃ ভ্গীশো ন ভবে খলু॥ 

য্মাত্রদক্তো নাক্তীভ ভক্মাদেকোহস্তি সর্বদা । 

যন্মানদক্ে] মিথা। শ্যাদাম্সা সত্যে ভবেভাতহ ॥ 

ধছ্বতহীন সচ্চিদানন্স্বপ একমাত্র পুর্ণ আত্মা, ঈশ্বর অবধি 

তুণ-গুল্ পর্য্যন্ত নিখিল বস্থরই বাঁহাঁভান্তরে সর্বাথা ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান 

করিতেছেন । আত্মার প্রকাশক নাই ;-অতএব আত্মা স্বপ্রকাশ 

এবং আত্মা স্বপ্রকশ বশতই জ্যোতিস্বরপ বা প্রকাঁশস্বরূপ | দেশ 

অশ্ষসারে সময়ভেদে আত্মার স্বরূপগতভ পরিচ্ছেদ (সীমা) নাই, 

অতএব আাম্ম! সর্ধথী পূর্ণশ্বরূপ , তাহাতে 'নুমাত্র সংশয় নাই। 
মিথ্যাভত পাঞ্চভৌতিক বস্ত যেমন কাল অশ্রসারে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, 

আত্মার তদ্রপ লয় নাই, সুতরাং আজ্ব। নিত্য, ংশয় 

নাই । যখন আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তথন আত্মাকে এক ও 



যোগতত্-বারিবি। ২৬৯৯ 

অদ্বিতীয় বলা যায় । আর যখন আত্মা! ব্যতীত অন্য সকল পদার্থ ই 

মিথ7া, তথন একমাত্র আঙ্তকেই সত্যন্বর্ূপ বলা হইয়! থাকে । 
অবিদ্যাড়তসংসারে ছুঃখনাশঃ স্থথং যভঃ । 

জ্ঞানাদত্যস্তশূন্তং শান ভম্মাদাত্মা ভবেৎ সুখম্ ॥ 

অজ্ঞানমূলক এই সংসাধে যখন ছুঃথনাশই সুখ বলিয়া কথিত, এবং 

আঁত্মজ্ঞান হইতে যখন অত্যন্ত ছুঃখশাঁস্তি হইতেছে, তখন আত্মাই যে 

লুখ-ম্বরূপ, তদ্ধিবর়ে কিছুই সংশয় নাই । 

যন্মানাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকাঁরণম্ 

তম্মাদাত্বা ভবেজজ্ঞানং জ্ঞানং ভস্মীৎ সনাতলম্ ॥ 

ষখন জ্ঞানদ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত 

ছইতেছে, তখন আঁশ্াই জ্ঞালম্বর্ূপ এবং নিত্য বস্ত । 
কাঁলতো! বিবিধং বিশ্বং যদ] চৰ ভবেদিদম্ 1 
ভদেকোহস্তি স এবাআ্বা কল্পনীপথবর্জিতঃ ॥ 

এই অখিল ব্রঙ্দাণ্ড যখন কালসহকারে নানাপ্রকার ক্পধারণ 

ফরিতেছে, তখন কল্পনীপথের অভ্ভীত, একমাজ আঁত্মাই নির্বিবকার, 

তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ন খংবাফুর্ন চাগ্রিশ্চ ন জলং পৃথিবী ন চ। 

৫নতৎ্ কাধ্যং শ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল ॥ 

আত্মা যখন শূন্য নহেন” অনিল নহেন, তেজ নহেন, পৃথিবী 
সহেন, পাঞ্চভৌতিক বস্ত নহেন, অথবা ঈশ্বর অবধি তপ-গুজ্ম পর্বযস্ত 

নশ্বর-পরিচ্ছিন্ন কোন বস্তই নহেন, ভখন তিনি যে পুর্ণস্বরূপ ও 
দ্বিতীয়, তাহাণতেও সন্দেহমাত্র নাই । 

বাখানি সর্বভূতানি বিলাঁশং বাস্তি কাঁলত: 1 

বতে। বাঁচে! নিবর্তস্তে আত্মা ৫ঘতবিবর্জিত:-॥ 
৭ 

রখ 



২১5 যোশগতত্ব-বারিথি9 
পিস্তল 

ইন্জিয়-গ্রাহা বাহাদ্রব্য সকলই কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু 
বাক্যের অগোঁচর একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই অবিনশ্বর | 

আয্মানমাঁত্সনা যোগী পশ্বত্যাত্মনি নিশ্চিতম্ । 

পর্ববসঙ্কল্পন্ন্যাসী ত্যক্তমিথ্যাভব গ্রহ: ॥ 

আত্মনাত্মনি চাত্সানং দৃষ্টানভ্তং সুখান্সকম্। 

বিশ্বভা বিশ্বং রদতে সমাধেস্তীত ভস্তথ। ॥ 

যিনি মিথ্যাজত সংসার এবং লিখিল সংকল্প ও বাসনা বিসর্জন 

করত: 'আপনাকে (জীবাজআ্সীকে ) পরমাত্সার সহিত সংযুক্ত-কুরেন, 

সেই যোগী আপনাঁতে আপনাকে দেখিতে পান। আঁদূশ যোগী 
কঠোর সমাঁধি-প্রভাবে বিশ্বসংসার বিশ্বৃত হইস্সা অনস্তস্থাত্মক আত্মার 

সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া! আপনাতে আপনি ক্রীড়া করিতে থাকেন । 

মাঙ্জৈব বিশ্বজ্রননী নান্তা তন্বধিক্বা পরা । 

দা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নান্তি তদা খজু ॥ 

মায়া হইতেই এই মিথ্যাভৃত জগৎ সমুৎ্পন্ন হইয়াছে, _মারাই 
ধএই বিশ্বজগতের জলনী, তিনি ব্যতীত আব কিছুই নাই। সুতরাং 

আত্মজাঁন দ্বারা যখন মায়া বিলুপ্ত হয়। তখন যোগীত্র পক্ষে এই 
মিথ্যাভূত জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই থাকে না । 

হেয়ং সর্বমিদং যত্ত. মায়াঘিলসিতং যত: | 

ততো ন প্রীতিবিষয়স্তন্থ বিত্তম্খাত্মকঃ ॥ ৰ 

ষোগীর পক্ষে এই দৃশ্যমান নিখিল বন্তই হেয় ;- কেন না, এতৎ- 

সমন্তই মায়া-বিলসিত মাত্র । ' এই হেতু দেহ, ধন ইত্যার্দি লৌকিক 
নথাত্মক দ্রব্য সকল কখনই যোগীর সম্তোষকর হইতে পারেন! । 

অরিমিজযুদীসীনং ত্রিবিধং শ্যাদিদং জগৎ । 

ব্যবহারেষু নিরতং দৃশ্ঠতে নান্তথা পুনঃ ॥ 



যোগতত্ব-বারিধি। ২১৩ 
এ 

শপ পা পাপাশ্িপসসসসপরসি 

এই জ্রগৎপ্রপঞ্চ শত্রু, মিত্র, ও উদাসীন এই ত্রিবিধ ভাবাঁপক্ন । 

ব্যবহার ছারা নিখিল দ্র্তব্যই ত্রিবিধ ভাঁব লক্ষিত হইয়া থাকে, 
কদাচ ইহার অন্তথ। হস না। 

ভাকার্থ এই যে,_গ্যে দ্রব্য স্থখকর, তাহাই প্রিক়্; যে দ্রব্য 

ছংখকর, তাহাই অপ্রিয় ; আর যের্রব্য সুখকরও নহে, ছুঃখপ্রদও 

নহে, তাহাই উদাসীন । প্রত্যেক দ্রব্যই এক ব্যক্তির পক্ষে সুথপ্রদ, 

অপর ব্যক্তির পক্ষে ছুঃখকর ও কাহারও পক্ষে উদাসীন । যেমন এক 

বিজ্তুুচ্নরূপতি নিক্ত টসন্তের পক্ষে সুখ প্রদ, শক্রসৈন্ের পক্ষে ছুঃখপ্রদ 
ও অপরাপর লোকের পক্ষে উদাসীন, এই জ্রিবিধ ভাব ধারণ করে। 

ষের্প এক সুন্দরী যুৰতী রমণী ভ্াহার' প্রণমীর পক্ষে সুখপ্রদ, 

সপত্বীগণের পক্ষে ছুংখকর এব অন্য রঘণীগণের পক্ষে উদাসীন । 

এই প্রকার জগতের সমস্ত পদার্থই ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সুথকরঃ 

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ছুঃখপ্রদ এবং ব্যক্তাবশেষের পক্ষে উদাসীন 

ভাৰ অবলম্বন কবরে ।* 

প্রিয়াপ্রিয়াদিভাবস্ত বস্তযু নিরতস্ফুটষ্। 

আত্মোপাধিবশাদেবং ভবেৎ পুলোছহপি নাম্তথা ॥ 

মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্ততঃ | 
অধ্যারোপাপবাদাঁভাং লয়ং কর্বস্তি ফষোগিনঃ ॥ 

প্রিয়, অপ্রির ও উদ্দাপীন এই ত্রিবিধ ভাঁব নিখিল দ্রব্যেই সর্বদা 
অবস্থান করিতেছে । এমন কি আদন্বরূপ পুত্র উপাধিভেদে 

উক্ত ত্রিবিধভাব ধারণ করে, ইহার অন্থা হয় না। ধাহারা যোগী, 

তাহারা শ্রুতিফুক্তি-অহ্থসারে অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা এই জগৎ 

প্রপঞ্চ মিথ্যা ও মাক্সা-কল্পিত মাত্র জ্ঞানে পরক্কাত্জীতে শ্বীর জীবাঞ্মার 
লব করেন.। 



হু২ যোগতত্ব-বারিধি । 
৫৮ আহি 

লয়যোঁগের ইভাই উর্ধশক্তি। এই শক্তিসাধনাঁয় ব! জ্ঞানযোগেষ 

সাধনায় মানুষ আত্মতর্তবিষয়ে জ্ঞানী হইয উঠেন । তীহার সংসার- 

বাঁসনা বিনিবুত্তি হয়| অহঙ্কার নাশ হয়। তিনি তখন আপনাকে 

আপনি চিনিতে পারেন । জ্ঞানের দ্বারা এ্রব্বপ অবস্থা ঘটিলেই মধ্য- 
শক্তি আপানই 'প্রবৃদ্ধ হয় । শাশ্স বলেন, 

কশ্মজনমিদং বিশ্বং মত্বা কর্্মীণি বেদতহ | 

নিখিলোপাধিবিজিতো ষদা ভবতি পুরুষঃ ? 

তদা বিজয়তেহখণ্ডজানরূপী' নিরঞ্জনঃ ৃ 
কশ্ম হইতে সংসার । অতএব কম্ম কি, ভাঁহা বেদ হইতে অবগত 

হইয়া মাঁনব যত্কাঁলে সমস্ত উপাধি জয় করেন, তখনই তিনি অথণ্ড 

জ্ঞান স্বরূপ নিরপ্রন ব্রহ্ধনূপে শোৌভমাঁন হয়েন । 

ইহাই লয়যোগের সাধনা । মধ্যশক্কি কর্ম? অতএব কর্মযোঁগ 

বলিবাঁর সময় একবার আলোচনা করা যাইবে । আগে ভক্তিযোগেজ 

কথা বলিতে হইবে, কারণ অপঃশক্তি ভক্তি । তাহাকে মধ্যশক্কিক্স 

সহিত সংযুক্ত করিয়া লইয়া কার্ধয করিতে হইবে । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

খসবিদ্যা ও যায় । 

শিষ্য । ডক্তিযোগেব কথা উঠিবার রা আরও ৮৪ কথা, 
জাঁনিবার আছে। 

গুক্ ॥ কি? 
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শিষ্য! আপনি বে মারার কথা বল্সিলেন, সেই মায়ার স্বরূপ কি, 

তাহা দয়া করিয়া বলুন | * মায়াটা বুঝা বছ্ভই প্রয়োজন । 

গুরু । হ1,মায়া বুঝিতে হইলে আরও একটু পশ্চাঁৎ হঠিয়া 
সংসার কাহাঁকে বলে, তাহাঁও জানিতে কইবে। একথা আমি পূর্বে 

আর একবার বলিয়াছি। * বর্তমান প্রসঙ্গাধীন তাহাবই পুনরুল্লেখ। 
করিব। 

“ন্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধঃ শরীরপরি গ্রহঃ সংসার: |” 

০৮ অর্থাৎ স্বীর অদুষ্টজনিত যে শরীরধারণ, ভাঁহারই নাম সংসার ।_- 
ছুঃখ বলিলে যাহা বুঝা যায়, সংসার বলিলেও তাহাঁকেই বুঝাঁইবে। 
শোক বা মানসিক তাপ, মোহ বা অবিবেক এবং সেই শোক-মোহেক 

বিবিধ অবাস্তর-ভেদই এ সংসার-দুঃখের বীজন্ব্প । অহঙ্কারই এ 

বীজভূত দোঁষের নিদান। আমরা ফে অভিমানের বশীভূত হইয়া 

“আমি আমি” “আমার আমার” করি, তাহারই নাম অহঙ্কার ॥ 

অবিদ্যা হইতেই এই অহঙ্কারের উৎপত্তি । আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, 

আমার গুরু, আমার বিষক্-সম্পত্তি প্রভৃতি ইত্যাকার যে জ্ঞান, 

তাহাঁই অহঙ্কার. অহঙ্কার যে কি বস্ত, তাহাই পবিত্র গীতাশাস্ত্রের 

প্রথমাধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোক তইতে দ্বিতীয়াধায়ের দশম শ্লোক 

পর্ধ্যস্ত প্রদ্শিত হইয়াছে । অঞ্জন সাধক এবং পরম ভক্ত হইলেও 

অহঙ্কাধ-বিনিম্মস্ত নভেন, কাজেই তিনি পুজার? গুরু দ্রোণাচার্য্য, 
নেহভাঁজন গুরুপুত্র অশ্বথামা, ছর্যোধনাদি জ্ঞাতিবগ, সম্বন্ধী অর্থাৎ 
শ্বশুর ও শ্যালক ভ্রপদ ও ধুষ্টদ্যুয় প্রভৃতি. বান্ধববর্গ অর্থাৎ পিতৃ- 

পিতাম্ছ প্রভূত পরম্পরা ক্রমে প্রণক্ভাজন রাঁজগণ, এই সকলের 
পপ পিস তালা পপ পপি পপীপসপিশ | পি শিপাপাপাশসপাসপিপিপ পিসপিসীিপীপিীকপস্পোপিপাশ 

খ*খ। যোপ ও সাধনরহস্য। 
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প্রতি__"ইহীঁরা আমার, এবং আমি ইহাদের” এইরূপ ত্রাস্তি-বশতঃ 

স্রেহপ্রাবল্যে ও বিচ্ছেদ্ভয়ে আকুল হইয়া হ্বাদয়ের অপরিসীম শোক- 
মোঁহস্চক কাতরত! প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহাতে অহঙ্কার কি, 
তাহাই দেখান হইয়াত্ছে। ফলতঃ “আমি-_আমার” ইত্যাদি দ্ষে 

আ্ান্তিজ্ঞান তাহাই অহঙ্কার নাদে অভিহিত হয়। 

শিষ্য । অবিদ্যা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি কহিয়াছেন,-- 

অবিদ্যাত মায়া? 
গুরু | হা,মায়া ও অবিদ্যা এক বটে, কিন্তু কিঞ্িত প্রুঙ্ডেদ 

ক্মাছে। 

চিদাঁনন্দময়-ত্রক্ম-প্রতিবিশ্ব-সমস্থিতা । 

তমোরজঃসত্বশুণা প্ররুৃতিদ্বিবিধা চ সাঁ। 

সত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মাঁকাবিন্দ্যে চ তে মতে 1. 

_-পঞ্চদশী | 

চিদানন্দময় ব্রহ্গের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত সত্ব, রঃ ও তমঃ এই তিন 

গুণের সাম্যাবন্থাবূপ প্রকৃতি সত্বশ্তণের গুদ্ধির তাঁরতম্যে “মায়া” এবং 

*অবিদ্যা” এই ছুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্তগুণ যখন তমঃ ও রজঃ 
এই ছুই গুণস্কারা কলুধিত হয়, তখন তাহাকে সত্বগুণের শুদ্ধি ব 

শুদ্ধসত্বপ্রধান বলে; এবং যখন সত্বগুণ তমঃ ও রজ: এই দুই গুণদ্বারা 

কলুষিত ধয়, তখন তাহাকে সত্বগুণের অবিশুহ্ধি বা মলিনসতপ্রধান 

বলে । ইহাঁতেই বুঝা যাঁইতেছে,_ব্যষ্টিভূত মলিন-সত্প্রধান অজ্ঞানই 
অবিন্যা এবং সমহ্িভূত শুদ্ধসত্তপ্রধান অজ্ঞানই মায়া। অবিদ্যা বা 

যায়াপদার্থ ছুই-ই এক-_কেবল মাত্র প্রভেদ ব্যষ্টি ও সমষ্টি । 

যেমন ব্যষ্টিভূত বুক্ষসমূহের সম্টিকে বন বলিয়া নির্দেশ কর। যায়, 
সেইরূপ ব্যঙ্টিভৃভ অবিদ্যা কা 'জ্ঞানের সমভ্িক্ষে মানা বলিয়া! নির্দেশ 



যোগতত্ব-বাবিধি । ২১৫ 

ফরিতে কোনক্ধূপ আপত্তি হইতে পারে না। আর যেমন বন, বুক্ষ 

হইতে কোনরূপ অতিরিক্ত পদার্থ নহে, দেইজপ মায়াও অবিদ্য1 বা 
অজ্ঞান হইতে কোনরূপ অতিরিক্ত পদার্থ নহে। 

প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান, এই চগুষ্টয়ই সাধারণতঃ 
একার্থবাচক । 

শিষ্য । আরও এক বিপদ --কথাঁগুল1 ঘড়ই জটিল । অজ্জানেরই 

বাস্বরূপ কি? যাহা জ্ঞানের অতীত, ভাহাকেইত অজ্ঞান বলে! 

ভুত, হইলে, অজ্ঞীনের জ্ঞান কোথা হইতে আসে? 
গুরু | প্রশ্রটি সমীচীন বটে, ভাল, আগে এই কথাটাই শোন । 

'অক্ঞানন্ত সদসপ্ভযামনির্বচনীয়ৎ, অ্রিগুণাত্মকং 

জানবিরোধি, ভাঁবরূপং, যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদস্তি। 

- বেদাস্তসার ॥ 

অজ্ঞান, সৎ এবং অসৎ হইতে ভিন্ন, অনির্বচনীয় সত্ব, রজঃ ও তমঃ 

এই ত্রিগুণাত্মকঃ জ্ঞানবিরোধি, ভাঁবর্প, যাহা কিছু বলিয়া অভিহিত 

হয়। 

তাৎপর্য এই যে, জুজু অশ্বডিত্ব, আকাশকুস্থম প্রতৃতি কতক- 

গুলি-কথা লোক-গ্রচলিত থাকিলেও যেমন তাহাদিগ্রে অস্তিত্ব কখনও 

উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; অতএব তাহাকে “অসৎ” নাই 

বলিক্। নিন্ধপণ করিতে হয় । অসৎ পদার্থ ও কখন কারণরূপে প্রমাণিত 

হইতে পারে না, অথবা অবিদ্যা 'বা অজ্ঞানই জগতের অশদি 
কারণ ॥ অতএব তাহাকে “ সৎ” আছে বলিয়া নিকপণ করিতে হয় । 

পর্রস্পর বিকোধী এই ছুই কারণে অর্থঃ, সৎ এবং অস্পৎ হইতে ভিন্ন 

'নির্ধ্বচনীর স্বক্ষপ। 
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পা ক শাাীশা টিটি 

শিষা । যাহা অনির্ববচনীয়, তাহাত সব্ধতোভাবে চাবে জ্ঞান-বিষর়ীভূত 

হইতে পারে না । 
গুরু । সেই জন্কই অজ্ঞানের আর একটি বিশেষণ * প্রদত্ত 

হইয়াছে জিগুণাঁত্সক ! “অজামেকাঁং লোভিত-শুক্ু-কষ্ণীং” ইত্যাদি 

প্রভৃতিতেও অঙ্গন বা অবিদ্যা তিগুণাত্ষক বলিয়া বর্ণিত ভইরাছে। 1 

শিষা 1? জ্ঞানের অভাঁব অজ্ঞান,_ইহাঁই সমীচীন অর্থ বলিয়া 

ওগখনও আমার ধাবণা যায় না। 

গুরু । প্রাপ্ত শ্রোকে তোমার £স ধারণা বিনঈ হয় নাই- ওক? 
অজ্জানের আর একটি বিশেষণ *ভাবন্দপগ কলা হইয়াছে । অর্থাৎ 
“আমি অজ্ঞ” ইনতাঁদিক্ূপ অনুভব মান্তষের হয়। তবেই দেখ, 

জ্ঞানকে অভাঁবরূপ বলিতে পাত্রী যাঁর না! আরও অজ্ঞান ত্রিগুণাঁ- 

ত্বক ভাঁবরূপ হইলেও তাঁহাকে ঘটপটাদর শ্গায় অঙ্ত্ল নির্দেশপূর্বক 
দেখান যায় না, সেই কারণ জ্ঞানের শেষ বিশেষণ “যৎকিঞ্চিৎ” 

অর্থাৎ যাহা কিছু। স যে কি পদার্থ তাহার কিছুই ঠিক নাই। 

ঠিক করাও ছকহ ব্যাপার । 

শিষা! সাত্ধোর যে প্ররুতি-পুকষ বিশ্বের বিকাঁশ,_ সেই প্রকৃতিই 
'কি এই অজ্ঞান বা প্রতি? 

গুরু । ইা,২-তাহাই । ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাঁপে প্ররুতির এইবপ বর্ণনা 

আছে ; যথা 3 

প্রকৃতি__প্ররুষ্ট-বাঁচ* ১। পরশ চ কতিশ্চ ষ্টিবাচকঃ ৷ স্ষ্টোৌ প্রকুষ্টা 
এপাশ পিট শা সী 

রঙ বিশেষ্য _জাতিগুপক্িয়। দ্বারা যসা বিশেষঃ কথ্যতে তৎ বিশেষ্যম্। 

বিশেষণ--ঘেন বিশেষঃ কথ্যতে তত বিশেষণমূ । 

+ দৈবা হোষা গুণনয়ী ময মায়া ছুরতায়া | 

অন্ধৰ প্র পদ" যায়াযেতাং তরন্তি তে ॥ 
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যা দেবী প্ররুতিঃ সা প্রকীতিত ॥ গুণে প্র্ু্টে সত্ত্বে চ প্রশবে বর্ততে 

শ্রতৌ। মধ্যমষে রজসি কশ্ছ তিশব্দস্তামসঃ স্থতঃ ॥ ত্রিগুণাত্ম-স্বরূপ। যা 
সর্বশক্তি-সমন্থিত1 | প্রধাঁনা স্ট্িকরণে এ্রকৃতিস্তেন কথ্যতে । প্রথষে 

ববত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থট্টিবাঁচকঃ।॥ ক্ৃষ্টেরাদ্যা চব1 দেবী প্রকৃতি: সা 

প্রকীত্িতা ॥__ত্র্ধবৈবর্তপুরাণ | 

এক্ষণে তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিরাছ যে, প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্তা] 
এবং অজ্ঞান, এই চতুই্মসই সাধাঁরশতঃ একার্থপ্রতিপাদক । 

ঞ্জমবিদ্যা অজ্ঞানের “আশ্রয়” জীব, এবং “বিষয়” ত্রন্ধ। যাহার 

ছ্যজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের “আশ্রয়” + যে বিষয়ে অক্জঞান, সেই বিষস্বই 

অজ্ঞানের “বিষয়” | 

শিষ্য । অজ্ঞান কাহার ? 

গুরু (| অজ্ঞান জীবের । তবেই বুঝ, জীবই অজ্ঞানের আশ্রক্স । 

শিষ্য । জীবের অজ্ঞান কি বিষয়ে ? 

গুরু | ব্রহ্মবিষয়ে ! অতএব ক্রদ্ষই অজ্ঞানের বিষয় । একটা 

মৃষ্টাম্ত লইয়া বুবিৰাঁর চেষ্টা করা যাঁউক। আমি বলিলাঁম,_আষি 

ষছুকে জানি না--এখন, “জানিনা” আমিই,-অতএব “জানিবার” 

আশ্রয়ত আমি । “আমি যছুকে জাঁনিনা”--অর্থাৎ যছুবিষয়কই 

আমার অক্ঞান,_অতএব “জানি না” বা অজ্ঞানের বিষয় ষছুই হুইল ৭ 

জী'বাশ্রয়। ব্রহ্মপদ। হ্যবিদ্যা তত্ববিন্ম তা। 

_বেদান্তমুক্তাবলী ॥ 

খষেত্যহর্থং যৎ প্রতীক্েত ন প্রতীয়েত চাজ্ুনি । 

ত্িদ্যাদাত্বনে যায়াঁং যথাভাঁবো যথা তম: ॥ 

শ্ীমস্ভাগবত ।২।৯/৩৩৪ 
৮ 
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ভগবান কহিলেন, হে শ্রক্ধণ !  অর্থ--অর্থাৎ পরমার্থভূত যে 

আমি, সেই আমি ভিন্র যাহার প্রতীতি হয। অর্থাৎ আমার গ্রভীতি 

€হ্ুরণ ) হইলে, আর যাহার প্রভতী হন ন1 বলিয়া আমার বাহিরে 

যাহার প্রতীতি হয়, এবং যাহা আপনা আপনি প্রভীতি-বিষয়ীভূভ 

হয় না, অর্থাৎ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার শ্বতঃপ্রতীতি 

নাই, এইরূপ লক্ষণাক্রাস্ত বন্থকে আমার মাক্সাশক্তি বলিয়া জানিও | 

এই মায়াকে আবার ছুই প্রক।র শ্রেণীতে বিভেদ করা হইলাছে»- 

প্রথম জীবমায়া বা অবিদ্যা,এবং ক্ষিতীত্ত গুণমায়া বা প্রকৃতি) 

্ীবঘায়া আভাসের মনত। যেমন কোন জ্যোভির্বিদ্ঘ পদার্থের 

( যেমন বেলোয়ারি ঝাড়ের কলম দর্পণ প্রভৃতি জ্যোতিশ্মক়্ প্রতিদিত্ব- 

বিশেষ বা আভাস এ জ্যোতির্বিশ্ব পদার্থ হইতে দূরেই প্রকাশিত হয়, 

এবং সেই জ্যোতির্ধিশ্ের প্রতিচ্ছায়াবিশেখ জ্োতির্ষিম্বের বাহিরে 

প্রকীশিত হইলেও সেই জ্যোঁতির্কিন্ব ভিন্ব নিজে লিজে তাহার গ্রাতি- 

চায়াবিশেষের ) কোন প্রকার একটা স্ফষুরণ হজ্স না-সেই প্রকার 

জীব, মারার ও ত্রদ্ধের আভ্ভাসকপে ক্কীহার ঘাহিরে ম্ষুরণ হয় বটে, 

কিন্তু ব্রন্দের আশুক্স ব্যতিরেকে তাহার স্বত:ক্ফুপ্ণণ নাই । আর যেমন 

কোন বুহৎ দর্পণাদি জ্যোতির্বিিম্ঘ পদার্থে প্রথর দিনকরকর নিপতিত 

হইলে ভাহায় তেজোযয় আভাস বা প্রতিৰিষ্ব ঘিশেষ নিজ চাকচিক্য- 

ছটা তৎ্সন্িহিভ জনগণের নয়ন-পথ আবৃত করিয়া নিজ অসাধারণ 

তেজংপ্রভাবে তাহাদিগের চক্ষুকে ব্যাকুলিত করে এবং তদমস্তর লিজ 

সফীপে বহুবিধ মিশ্রিতবর্পের আবির্ভাব করে, এবং কখন কখন সেই 

মিশ্রিত বর্কেই আবার এক একটি পৃথক পৃথক ভাবে বহুবিধ আকারে 

পরিণত করে, সেইরূপ এই জীবমাযাও নিজ অঘটন-ঘটনপটার সী 

শক্িপ্রডাবে জীবগণের জনকে আবৃত করে, এবং সত্ব, রজং, তম: এই 
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পাশা ০ শা শিীসপীীসপীশি  - শীক্পিশ সপ এপ পিসী পপ পা পপ শা 4 পপ সাম 

তিন গুণের সাম্যাকস্থান্বরূপা গুপঘাঁয়া নারী জা প্রকুন্তিকে প্রকাশিত 

করে; এবং কখন কখন দেই সম্ভ-আঁদি গুণকে পৃথক পৃথক করিফা 
বহুবিধ আকারে পরিণত করে । গুণমায়া তমংম্বরূপা অর্থাৎ উদ্ত 

জ্যোতির্বিশ্ব পদার্থের ৫তজোময় আঁভাসে চক্ষু ঝলসিত হইলে যে 
অন্ধকারের ন্যায় বর্ঁ-সাকলা (পাত লোহিত্তাদি বর্ণের একভ্র মিশ্রণ) 

দেখা যায়, সেই অন্ধকার যেমন তাহার যূল জ্যোতি বাতিয়েকে 
প্রকাশিত হইতে পারে না সেইরূপ গুণমায়া পরব্রহ্দের আভাসরূপে 

বাহিরে স্ৃ্তি পাইলেও তাহার আশ্রয় বাতিরেছকে তাহার স্বতংস্ফুরণ 
নাই। বিশ্বহগ্নির প্রত জ্ীবমায়। নিযিত্ত কাপণ স্বরূপ, এবং গুণযারঃ 

উপাদান কারণ স্বরূপ । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ! 

স্পা) 

যাঙ্থাষের শ্বকপ। 

শিব্য। আর একটা কথা জানিতে চাহিয়াছিলাম,-সে কথাটা 
এই | জ্ঞানযোগ অর্থে মৌটাঁযোটি এই ধরিয়া লওয়া যাঁয় খে, “আহি” 

কথাটা মিথা--সবই ব্রহ্ম । ভগত্তে তিনি ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই। 

অত এব জ্ঞানের দ্বারা ইহ জানিতে হয়। তারপরে সেই জ্ঞবানযোঁগ 

নিপাতন করিয়া ভক্তিসংযুক্ত কশ্ম করিতে হয়»-তাহা হইলে তাহাই 

লন্পযোগ হইল। 

ও, । ধরিয়া লণ্ড ভাহাহ । 
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শিষ্য । যদি তাহাই হয়, তবে কর্শ করিবার প্রয়োজন কি? 

আমিও যখন ব্রদ্দ+তখন আমার কাজে কি- প্রয়োজন আছে? 

গুক | এই স্থান হইতেই ধশ্মজগতের মতভেদ দেখা যাঁয়॥ 

ছ্তবাঁদী বলেন, আত্মা সগ্ুণ অর্থাৎ ভোগ, সুখ, ছুঃখ সবই 

যথার্থ তঃ আত্মার ধশ্ম, অদ্বৈতবাদী বলেন,- উহা নিগুপ। কথাটা 
একটু বিস্ততভাঁবে মালোৌচনা করিবাঁর প্রয়োজন ॥ আমার নিকটে 

একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। এ প্রবন্ধ প্রণেতা আমার একজন অতি 

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি । ভিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশ্বাস 

করি, এবং আরও বিশ্বাস করি যে. তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! 

শান্্রসম্মত। তোমাকে তাভই পড়িয়া শ্রনাইব | 

“আমরা প্রথমে ্বতবাদশদের মত, আত্মা ও উহার গহ্তি সম্বন্ধে 

তাহাদের মত বণনা করিয়া, তারপর থে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন 

করে, তাহা বর্ণন করিব । অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের 

সামঞ্জন্ত সাধন কৰিতে চেষ্টা করিব । এই মাঁনবাত্াা শরীর-মন হইতে 

পৃথক বলিয়া এবং আঁকাশ-প্রাণে গঠিত নয় বলিয়। অমর । কেন? 
মরত্বের বা বিনশ্বরত্তের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইস্রা যাঁস, তাহাই 
বিনশ্বর । আরযে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগলন্ধ, তীহাই 
বিশ্লিষ্ট হইবে । কেবল ফে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোতপন্ন নয়, 

তাহা কখনও বিশ্রিষ্ট হয় না, সুতরাং তাঁহার বিনাশ কখন হইত্তে, 

পারে না । তাহা অবিনাশী। তাহা অনস্তকাঁল ধরিয়া রহিয়াছে, 

তাহার কখনও স্থষ্টি হয় নাই। স্থষ্টি কেবল সংযোৌগমাত্র ; শূন্য 

হইতে সমষ্টি কেহ কখনও দেখে নাই। স্যষ্টি সন্গদ্ধে আমরা কেবল 

এইমাত্র জানি বে, উন পুর্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্ত্র নূতন 
মৃতন ব্ূপে একত্র মিলন ত্র । তাহ! যদি হইল, তবে এই মানবাস্ম। 
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ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র সংযোগোৎ্পন্ধ নয় বলিয়া! অবশ্য অনস্তকাল ধরিয়া, 

ছিল, এৰং অনন্তকাল ধরিয়া থাঁকিৰে। এই শরীর পাত হইলেও, 

আত্ম থাঁকিবেন। বেদাস্তবাদীদের মতে বখন এই. শরীর পতন হয়, 

ভখন তাভার ইন্দ্রির়গণ মনে লয় হয় মন প্রাণে লয় হয়” প্রাণ আত্মান্ম 

প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাতআ! যেন স্যম্শরীর বা লিঙ্গ- 

শরীররূপ বসন পরিধান কারয়া যান । এই স্ক্ম্শরীরেই মানুষের 

অমুদায় সতঙ্গার বাদ করে । সংস্কার কি? মন যেন হদের 

তুলা, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা বেন সেহ হদে তরঙ্গতুল্য ॥ 

যেমন হদে তরঙ্গ উঠে আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তহঠহিত হইয়া যায়, 

সেইরূপ মনে এই চিস্তাতরঙ্গ গুলি ক্রমাগত উঠিতেছেঃ আবার পড়ি 

তেছে * কিন্ত উহারা একেবারে অস্তহিত হয় নাঁ। উহাবা ক্রমশঃ, 

স্ছন্্মতর হইয়া য়, কিন্তু বর্তমান থাকে,_আবশ্কক হইলে আবার 

উদয় হয়! যেচিন্তাগুলি স্শ্নতর দ্ূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই 

কতকগুলিকে অন্বার তরঙ্গীকাঁরে আনয়ন করাকে স্বতি বলে। 

এইক্প আমরা যাহা কিন্ছু চিন্তা করিক্াছি, যে কোন কার্য আমরা! 

করিকাছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে । ষবগুলিই স্শ্ভাবে 

অবস্থিতি করে এবং মাছুষ মন্রিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে 

ৰর্তমান থাঁকেঃউহাঁরা আবার সক্মশরীরের উপর কাধ্য কক্িয় 

থাঁকে। আত্ম এই সকল সংস্কার এবং স্ু্শরীররূপ বসন পরিধান 

করিয়া চলিয়। যান ও এই বিভিন্ন, সংস্কাররূপ শক্তির সমবেত ফলই 

আত্মার গতি নিক্মমিত করে ।, তাহাদের মতে আত্মার ভ্বিবিধ গতি 

হইয়া থাকে । 

, ইর্টহারা অত্যন্ত ধাশ্মিক, তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা হুর্্যরশ্মির 

অনুসবুণ করেন, স্্য্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া! তীহার! স্ুর্যলোকে উপ- 
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নীত হন। তথা হইতে চন্তরলোক এবং চজ্্রলোক হইতে বিছ্যল্লোকে 

উপস্থিত হন; তথায় তাহাদের সহিত 'আর একজন মুক্তাঝ্মার 

সাক্ষাৎ হয়; ভিনি এ জীবাত্মগণকে সর্ব্বোচ্চ ত্রন্ধলোকে লইয়া যান । 

এই স্থানে উহবারা সর্বজ্ঞতাও সর্বশক্তিমত্া লাভ করেন । তাহাদের 
শক্তি ওজ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হর / আর অদ্বৈতবাদীদের মতে 
কাহার! তথায় অনস্তকল বাস করেন । অথব। অদ্বৈতবাদীদের মতে 

কল্াবসানে ব্রঙ্গের সহিত একত্ব লাভ করেন! 

যাহারা সক্াঠমভাবে সতকা্য করে, তাহারা ম্বত্যুর পরে চত্্োলোকে 

গমন করে । এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাহারা এখানে ক 

শরীর- দেবশরীর লাভ করে । তাহারা দেৰতা' হইয়া তথায় বাস 
করে ও দার্থকাল ধরিয়া স্বর্গম্খ উপভোগ করে। এই ভোগের 

অবসানে আবার তাহাক্ষের প্রাচীন কর্ম ৰলবান্ হয়, স্থতরাং তাহা- 

দের মত্ত্যলোকে পতন হয় । তাহারা বাফুলোক, ঘেঘলোক প্রভৃতি 
লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বুষ্টিধারাঁর সহিত পৃথিবীতে 

পতিত হয়। বৃষ্টির সহিত পতিত হ্ইয়া তাহাব্রা কোন শশ্তকে 
আশ্রয় করিয়া থাকে । ততৎপরে সেই শশ্ত কোন ব্যক্তি ভোজন 

করিলে তাহার ওগরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলেৰর পরিগ্রহ 

করে। 

যাহারা অতিশয় ছুর্ববন্ত, ভাহাদের মৃতু হইলে তাহারা ভূত ঝা 
্ানব হয়, এবং চক্দ্রলোক এ পৃথিবার মাঝামাবি কোন স্থানে বাস 

করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ষ্যগণের উপর নালাবিধ 

অত্যাচার করিয়া! থাঁকে।_কেহ কেহ আবার মাহষের প্রতি মিত্র- 

ভাবাপন্ন । তাহারা কিছুকল এ স্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে 

আরা পশুজ্জন্যু গ্রতণ কষে! কিছুদিন পঞ্খদেহে নিবাস করিস 
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শাহার। আবার মানুষ হয়” আর একবার মুক্তিলাভ কতিঘাত্ব উপ- 

ষোগী অবস্থা গ্রাঙ্ হয়। * 

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, ধাহারা মুক্তির নিকটতম সোপাঁলে 

পহছিয়াছেন, ধাহাঁদের ভিতরে খুব অলপরিাপে অপবিত্রতা অবশিষ্ট 

আছে. তাহারাই ক্ুর্য্যকিরণ ধরিয়া ব্র্ষলোকে গমন করেন । যাহারা 
মাঝামাঝি বুকমেত লোক, খান্থারা স্বর্গে যাইবান্ন কামনা রাখিয়া 

কিছু সৎকার্ধ্য করেন, চজ্ছলোকে গষন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই 

আানন্থ ক্বর্গে বাস করেন,তথাম্ব ভীহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু 

শাহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত আবার মন্ধাদেহ ধারণ করিতে 

হইবে। আর যাহারণ অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত-দানব প্রতৃক্তি 
ব্ধপে পরিণত হয়; তারপর তাছাঁরা পশু হয় ;-তৎপরে মুক্তিলাঁভেব 
জন্গ তাহাদিগকে আবার মন্ব্যজন্ম গ্রহশ করিতে হয়। এই পৃথিবীক্ষে 
কম্মভূমি ঘলে। ভাল-মন্দ কশ্ন সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ 

খ্বর্গক।মী হুইয়া সকাধ্য করিলে তিনি স্বর্গে গিয়া দেবতা হন /--এই 
খ্ববস্থায় আর তিনি কোন নৃতন কর্ম করেন ন1;-কেবল পৃথিবীতে 

তাহা কর্তক সতকশ্মের ফলভোগ করেন। আর এই সতকশ্দখ যাই 
শেষ হইন্সা যার, অমনি কিনি জীঙনে যে সঞ্ষল অসংকণ্্ করিয়াছিলেন, 

তাহার সমবেজ্ড ফল সাহার উপর বেগে আইসে, তাহাতে তাহাক্ষে 

শুনার এই প্রথ্থিবীতে টানিয়া আনে । এইরূপে যাহারা ভূত হয়, 
তাহাঁণ সেই অবস্থায় কোনরূপ নৃতন কর্ম না করিয্াই কেবল ভূত্ত- 

কশ্মের ফলভোগ করে, তারপর পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তথাদ়ও ফোন 
নূতন কশ্ম করে না। তারপর তাহারা আবার মানুষ হয় । 

অতএব বেদাস্তদর্শনের মতে মাচ্ছষই আগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 

প্রাণী, আর পৃথিবীই সর্ধশ্রেঠ স্থান । ' কারণ, এই খানেই মুক্ত 



২২৪ যোগত ভ্-বারিধি। 

হইবার একমাত্র সম্ভাবনা । দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে 

মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে । এই মানধ্জন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা 

অধিক সুবিধা । 

এক্ষণে এই ষতের বিরোধী মতের আলোচনা! করা যাউক 

(বৌদ্দগণ এই আত্মার অন্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন 1! বৌদ্ধগণ 
বলেন,--এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া! একটি পদার্থ আছে, 

মানিবার আবশ্যকতা কি? এই শরীর ও মনোকর্দিপ যন্্ব কি স্বতঃসিদ্ধ 

বলিলেই বথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার আর একটি তৃতীয় পদার্থ 

কনার প্রয়োজনকি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্যন্ত 

অনুসন্ধান চলে, ততদ্ূর বোধ হয়, এই শরীর ও অনোস্ত্র ক্বতংসিদ্ধ ;-- 
অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্বটি এই ভাবেই দেখিয়া থাকি । তন্বে 

শরীর ও মনোৌহতিরিক্ত, অথচ শরীর-মনের আশ্রয-ভূমি ক্বরূপ আসমা 
নাক একটি পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনায় আবশ্টীক কি? শুধু শরীর- 

অন বলিলেই ত যথেষ্ট ভয়। নিয়ত পরিণাঁষশীল জড়ল্মোতের নাম 

শরীর, আর নিয়ত পরিণামশীল চিস্তাম্োতের নাম মন। তবে 

এই যে, একত্বের প্রতীর্তি হইতেছে, তাহা কিসে হয়? 

বৌদ্ধ বলেন,_এই একত বাস্তবিক নাই । একটি জ্লম্ত মশাল 

লইক্সা ঘুরাইতে থাক; ঘুরাঁইলে একটি অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে । 

বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্ত মশালের নিক্ত ঘর্ণনে উহা! এ 

ব্বত্তের আঁকার ধারণ করিয়াছে । এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব 

নাই । জডের রাঁশি ক্রমাগত চলিয়াছে, সমুদর জড়রাঁশিকে এক 

বলিতে ইক্ফা কর, বল, কিন্ত তদতিরিক্ত বান্তবিক কোন একত নাই। 

মনের সদ্বন্ধেও তদ্রপ , প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক । এই 

প্রবল চিস্তাক্রোতেই এই ত্রমাস্তক একস্বের ভাব রাখিয়া মাইতেছে; 
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স্থতরাঁং তৃতীয় পদার্থের আর আঁবশ্তাকত1 কি? এই যাহা কিছু দেখা 

যাইতেছে, এই জড়শ্বোত ও চিস্তাশ্রোতি-_কেবল ইহাঁদেরই অস্তিত্ব 

আছে, ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবাঁর আবশ্যকতা কি? 

আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিরাছেন, কিন্ত 
তাহারা সকলেই এই মতকে তাহাদের নিজের আবিক্ষার বলিয়া 

প্রতিপন্্র করিতে ইচ্ছা করেন । অধিকা"শ বৌদ্ধদর্শনের মোটা কথা 

এই যে, এই পরিদৃষ্ঠমান জগত্ই পর্ধযাপ্প , ইভাঁর পশ্চাতে আর কিছু 
আঁছে কি না তাহা অন্তসন্ধান করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। 

এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্া জগতেই সর্বস্ব ,_-কোন বস্তরকে এই জগতের আশ্রয়- 

ক্ূপে কল্পন। করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া 

থাকিবে! পদার্থের জ্ঞবীন আইসে, কেবল গুণসাশিন বেগে স্কানপরি- 

বর্তন-বশতঃ, কোন অপরিণাঁমী পদার্থ বাস্তবিক উভাঁদের পশ্চাঁতে 

আছে বলিদ্ন! নয় । আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল । 

বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দ্ৃশ্ঠ জগতের অতীত কিছুর ধারণা 

করিতে পাঁরে কি না সন্দেহ । অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি 

নিতাপরিণাঁষশীল মাত্র । আমাদের মধ খুব অল্প লোকেই আমাদের 
পশ্চাদ্দেশস্থ সেই স্থির সমুদ্রের অত্যন্স আভাঁসও পাঁইয়াছেন । আমী- 

দের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙপূর্ণ মাত্র। তাহা হইলে আমরা 
ছুই মত পাইলাম ! একটি এই,_-এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক 

অপরিণাঁধী সত্তা রহিক্নাছে। আর একটি মত এই,_-এই জগতে 

নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই,_-সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম; 
অদ্বৈতবাঁদেই কেবল এই ছুই মতের সামঞ্জন্ত পাওয়া ষাঁয়। 

অছৈতবাদী বলেন,জগতের একটি পরিণাঁধী আশ্রসস আছে। 

টদ্বেতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোঁন পদার্থ কল্পনা ন! 
ন্ ৪) 
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 শাজএ্ত্্বজ_ ৯৮৩ -পপাাশ পা সপ সপ শপ পাপী 

করিলে আমরা পরিণামই কল্পনা করিতে পারি না। কোন 

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিণামী পদার্থের তুলনায় কোঁন পদার্থকে পরিণামি- 

রূপে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণাষী 

পদ্দার্থের সহিত তুলনায় উহাকেও আবার পরিণাঁমিরূপে নির্দেশ 
করা ধাইতে পারে»যতক্ষণ না একটি সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য 

হইয্ ্বীকাঁর করিতে হয় । এই জগতপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থা 

ছিল, যখন উহা স্থির-শীস্ত ছিল,_যবখন উহা শক্তিছয়ের সামঞজস্য 

শ্বরূপ ছিল, অর্থীৎ কোন শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না । কারণ, বৈষম্য না 

হইলে শক্তির বিকাঁশ হয় না । এই ত্রহ্গীশ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা 

প্রান্তির জন্ত চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয়-সন্বন্ধে নিশ্চিত 

জ্ঞান থাকে, তাহা এই । টদ্বতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী 

পদার্থ আছে, তখন তীহাঁরা ঠিকই বলেন। কিন্তু উহা যে শরীর-মনের 

সম্পূর্ণ অতীত, শরীর-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্,_-এ কথা ভুল । বৌদ্ধেরা 
যে বলেন, সমুদয় জগৎ কেবল পরিপাম-প্রবাহমীত্রঃ এ কথাঁও সত্য; 

কারণ, যতদিন আঁমি জগৎ হইতে পৃথক, যতদিন আমি আমান 

অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি,_মোট কথা, যতদিন টতভাঁব থাকে, 

ততদিন এই জগৎ পরিণাঁমষশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে । কিন্ত 

প্রকৃত কথ, এই জগৎ পরিণাঁমীও বটে, অপরিণাধীও বটে । আজ্মা, 

মন ও শরীর তিনটি পৃথথক্ বস্ত নহে, উহীবা একই । একই বস্ত 

কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়া 

প্রতীত হয় । যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্য্যস্ত দেখিতে 

পান না; ধিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না) আর 

যৈেনি আত্মা দেখেন, তাহার পক্ষে শরীর-মন উভয়ই কোথা চলিয়। 

ধাপ! যিনি ৫েকবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্িরভাঁৰ দেখিতে 
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পান না, আর ধিনি সেই সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখেন, তাহার পক্ষে গতি 
কোথায় চলিয়। যা! সর্পেক্পজ্ঞুভ্রষ হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প 

দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্ছু কোথায় চলিয়া যায়, আর যখন ভ্রান্তি 

দূর হইয়া সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাঁকে, তাহার পক্ষে সর্পও কোথায় 
চলিয়া যায় । 

তাহা হইলে দেখা গেল? একটি মাত্র বস্তই আছে, তাহাই নানাবূপ 

বলিয়া প্রতীত হইতেছে । ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, 

বা আর কিছুই বল,_জগতে কেবল একমাত্র ইহাঁরই অস্তিত্ব আছে। 
অদ্বৈতবাঁদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আঁত্মাই ত্রহ্গ১কেবল নাঁম- 

বূপ-উপাঁধি-বশতঃ বহু প্রতীত্ হইতেছে । সমুদ্রের তরজ গুলির দিকে 
দৃষ্টিপাত কর, একটি তরক্গও সমুদ্র হইতে পৃথক নহে । তবে 
তরঙ্গকে পৃথক দেখাইতেছে কেন ? নাঁমরূপ--৩রঙজের আকুতি” 

-আবর আমরা উহাকে “তরল” এই যে নাঁষ প্রদান করিয়াছি, 

তাহাতেই উহাঁকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে । নাম-কপ চলি়া 

গেলেই উহা যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই রহিয়া যাঁয়। তরর্জ ও 

সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে ৭ অতএব এই সমুদয় জগৎ 
একস্বরূপ হইল । নাঁম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে । যেষন 

স্তর্যয লক্ষ লক্ষ জলকণাঁর উপরে প্রতিবিষ্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার 

উপরেই স্থধ্যের একটি পুর্ণ প্রতিকৃতি স্ষ্টি করে, তদ্রপ সেই এক 

আত্মা, সেই এক সত ভিন্ন তিন্ন বস্তরতে প্রতিবিশ্বিত হয়া নানারপে 

উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক । বাস্তবিক “আঘষি, 

বা “ভুমি” বলিয়া কিছুই নাই-সবই এক । হয় বল সবই আমি, লা হয় 

বল সবই ভূমি । এই ছ্ৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই 
দ্বতজ্ঞানের ফল। যখন বিবেকের জ্ঞানে যা্ষ দেখিতে পায়, ছুইটি 
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বস্ত নাই, একটি বস্ত আছে, তখন তীহাঁর উপলব্ধি হয় তিনিই এই 

অনন্ত ত্র্মাওস্বরূপ তইয়াছেন। আঁমিই* এই পরিবর্তনশীল জগৎ, 

আমিই আবাঁর অপরিণাঁমী, নিগুণ, নিতাপূর্ণ, নিত্যানন্দময় | 
অতএব নিতাশ্ুদ্ধ, নিতাপূর্ণণ অপরিণাঁমী, অপরিবর্তনীয় এক 

আত্মা আছেন ;₹তীাহাঁর কখন পরিণাঁষ হয় নাই, আর এই সকল 

বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র । 

উহার উপরে নাম-রূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে । 

আকরৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে । মনে কর, তরক্দুটি 

মিলাইয়! গেল, তখন কি এ আকুতি থাকিবে? না, উহা একেবারে 

চলিয়া যাইবে । তরঙ্গের অন্তিত্র সম্পূর্ণূপে সাগরের তন্তিত্বের উপর 
নির্ভর করে, কিন্ত সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অন্তিত্বের উপরে নির্ভর 

করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাঁকে, ততক্ষণ জূপ থাঁকে, কিন্ত তরঙ্গ নিবৃত্ত 

হইলে এ রূপ আব থাকিতে পাঁরে না। এই নাঁম-রপকেই মায়া 
বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন বাক্তি স্বজন করিয়া একজনকে আকু 

একজন হইতে প্রথক্ বোঁধ করাঁইতেছে । কিন্তু ইহাঁর অস্তিত্ব নাই! 

মায়ার অস্তিত্ব আছে, বলা পাইতে পাঁরে না। রূপের আঁস্তত্ব আছে, 

বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অন্থিত্ের উপর নিঙর 

করে । আবার উহা নাই, তাঁভাও বল! বাঁইতে পারে না, করণ উহাঁই 

এই সকল ভেদ কাঁনয়াছে। অদৈতবাঁদীর মতে এই নায় বাঁ অজ্ঞান 

বাঁ নাম-ব্প, অথবা ইয়ুরোপীয্সগণেব মতে দেশকাঁল-নিমিন্ত, ই 

এক অনস্ত সত্তা হইতে আই বিভিন্নজপ জগৎসত্তা দেখাঁইতেছে ; 

পরনার্থতঃ এই জগৎ এক অথগুম্বূপ। যতদিন পধ্যস্ত কেহ দুইটি 

বস্তর কল্পনা করেন, তিনি ল্ান্ত। যখন তিনি জানিতে পারেন, 

একমাত্র সন্ভা আছে, তখনই তিনি যথার্থ জাঁনিয়াছেন । ষতই দিন 
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যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে । কি 

জড়জগতেঃ কি মমোঁজগরতে, কি অধ্যাআ্জগতে, সর্বত্রই এই ত্য 

প্রমাণিত হইতেছে । এখন প্রমীণিত হইয়াছে ফে, তুমি, আম, সুর্য» 

চন্দ্র, তাঁরা, এ সবই এক জ্বড়-সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নাম মাত্র । এই 

জড়রাঁশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে । যে শক্তিকণা কয়েক: 

মাস পূর্বে সুর্য্যে ছিল, তাহা আ”জ হয়ত মানুষের ভিতরে আসিয়াছে» 

কাঁ”ল হয়ত ত্হী পশুর ভিতরে যাইবে , আবার পরশ্বঃ হ্রুত উহা 

কোন উদ্ধিদে প্রবেশ করিবে । সর্বদাই আসিতেছে, হাঁহতেছ্ছে 

উহ] একমীত্র অখণ্ড জড়রাশি-কেবল নাঁম-নূপে পৃথক । ইহার এক 

বিন্ুর নাঁম হ্রয্য, একবিন্দুক। নাম চন্দ্র, একবিন্দু তারা, একবিন্ফু 
মীচ্ষ, একবিন্দু পশু, একবিন্দু উদ্ভিদ,” এইরূপ । আর এই যে» 

বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক । কারণ, এই জডরাশির ক্রমাগত পত্রিবর্তন 

ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর একভাবে দেখিলে চিস্তাসমুদ্ররূপে 

প্রস্তীয়মান হইবে,-উহাঁর এক একটি বিন্দু এক একটি মন)-তুমি 

একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক একটি মন মাত্র । আবার 

এই জগৎ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোঁহা- 
বরণ অপসারিত হইয়া যাঁয়, যখন মন শুদ্ধ হইরা যাঁর, তখন উহাাঁকেই 

নিত্যশুদ্ধ, অপরিপামী, অবিনাশা, অথণ্ড, পৃণস্ববপ পুরুব বলিরা প্রতীত 

হইবে। তবে দ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ__মানুষ মরিলে স্বর্গে যাক, 

অথবা অমুক অমুক লোকে বায়, অসৎ লোকে ভূত হয়ঃ পরে পশু হক্স, 

এ সব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন,” কেহ আসেও, না, 

কেহ যাঁয়ও নাঁ। তোমার পক্ষে যাঁওয়াআসা কিসে সম্ভব? তুমি 

অনক্তত্বূপ,_ তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায়? 

কোন বিগ্ভালয়ে কতকগুলি ছোট বাঁলক-বাঁলিকার পরীক্ষা 
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হইতেছিল। পরীক্ষক এ ছোট ছেলেগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্থ 

করিতেছিলেন । অন্ঠান্ত প্রশ্নের মধ্যে তাহার এই প্রশ্নও ছিল, পৃথিবী 
পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে নাই, স্থতরাং 

যাহার মনে যাহা আসিতে লাগিল, সে দেইরূপ উত্তর দিতে 
লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া এ প্রশ্থটির 

' উত্তর করিল,_“কোঁথায় উহা! পড়িবে ? এ প্রশ্নটিইত ভূল । জগতে 

উচু-নীচু বলিয়া কিছুই নাঁই। উঁচু-নীচু বলা কেবল আপেক্ষিক 
মাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও তদ্রপ,_ জন্ম-মৃত্যু সঙ্ন্ধে প্রশ্নই তুল ॥ কে, 
যার, কে আসে। তুমি কোথায় বাই? এমন স্কর্গ কোথায় আছে, 
যেখানে তুমি পূর্বব হইতেই অবস্থিত নহ? মানুষের আত্মা সর্বব- 
ব্যাপী । তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্মাত, 
র্ধবত্র । স্ৃতরীং সম্পুর্ণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালকম্ুলভ স্থপ্ন, 
এই জন্ম-মৃত্যুব্প বালক ক্ুলভ ভ্রম, শ্বর্গ, নরক প্রভৃতি ম্বপ্র-সবই 

একেবারে অন্তহিত হইয়া যাঁয়। যাঁহাঁদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান 

অবশিষ্ট আছে, তাঁহাদের পক্ষে উহা ত্রহ্মলোকাঁন্ত নানাবিধ দৃশ্য 

দেখাইয়া অস্তঠিত হয় ; অজ্ঞানীর পক্ষে উভ1 থাকিয়া যাঁয়। 

সমুদরর জগত শ্বর্শে ষাঁইবে, মরিবে, জন্মিবে, এ কথা বিশ্বাঙ্ষ করে 
কেন? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা! 
পঠিত হইতেছে, এবং ওপ্টান হইতেছে । আর, এক পৃষ্ঠা আঁসিল-_ 

উহাঁও ওণ্টান হইল । পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে কে? কে যায় 

আসে,? আমি নই»_এ পুস্তকের পাত্তা ওণ্টান হইতেছে। সমুদয়, 
গ্রকৃতিই আত্মার সম্মুখস্থ একখানি পুস্তক স্বরূপ । উহ্বার অধ্যায়ের 

পর অধ্যায় পভা হইয়া যাইতেছে ও €ণ্টান হইতেছে, নূতন, দৃশ্ঠ 
অন্ষুথে আসিতেছে । উহা! পড়া হইস্বা গেল ও ওপ্টান হইল । আবার, 
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নৃতন অধ্যার আসিল, কিন্ত আত্মা যেমন তেমনই, অনন্ত স্বরূপ ন্ট 

প্রকৃতিই পরিশাম প্রাপ্ত হইতেছেন, আঁজ্বা নহেন। উহার কখন 

পরিণাম হয় না। জন্মযৃত্যু প্রকৃতিতে, তেমাতে নহে । তথাপি 

অজ্ঞের! ভ্রান্ত হইসক্সা মনে করে, আমরা জন্নাইতেছি, মরিতেছি, প্রকত্তি 

নহেন। যেষন আমরা ভ্রান্তি বশতঃ মনে করি, স্ুর্যাই চলিতেছেন,--. 

পৃথিবী নহে । এ সকল সুতরাং ভ্রান্তি মাত্র, ধেষন আষরা ভ্রমবশতঃ 

রেলগাভীর পরিবর্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি। জন্ম-মৃত্যুও 

ঠিক এইরূপ । যখন মাঙগষ কোন বিশেষজপ ভাঁবে থাকে, তখন সে 
ইহাঁকেই পৃথিবী, সূর্ষ্য, চন্দ্র, তারা, প্রভৃতি বলিয়া দেখে, আর যাহারা 
এরূপ মনোভাঁবসম্পন্ন, তাহাঁরাঁও ঠিক তাহাই দেখে । তোমার আমার 

মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন প্ররুতিসম্পন্ন । 

তাহারাঁও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন 

দেখিতে পাইব না। আমরা একরপ চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন প্রাণীকেই 

দেখিতে পাই । সেই যস্ত্রগুলিই পত্বস্পর পত্বস্পরকে দেখিতে পায়, 

যেগুলি এক প্রকার কম্পনবিশিষ্ট। মনে কর, আমরা এক্ষণে যেব্ধপ 

প্রাণকম্পনসম্পন্, উহাকে আমরা মাঁনবৰ্ষম্পন নাম প্রদান করিতে 

পারি ,_যদিি উহা পরিৰন্তিত হইয়া ষাঁয়, তবে আর মহষ্য দেখা যাইবে 

না, উহার পরিবর্তে অন্তব্ূপ দৃশ্ত আমাদের সমক্ষে আসিবে হয়ত 

দেব্তা ও দেবজগৎ, কিম্বা অসৎ লোকের পক্ষে দাঁনব ও দাঁনবজগৎ। 

কিন্ত এ সকলগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই 

জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, ক্থ্্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতিবপে, আঁধার 

দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে। 

আবার খাহারা স্বর্গে যাইতে চাঁহে, তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গ বলিয়া 
দেখিবে। যাহার। সারাজীবন ভাৰিতেছে আমরা স্বর্গসিংহাঁসনাক্ 
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ঈপ্বরের নিকটে গিয়! সারাজীবন তীহাঁর উপাসনা করিব, তাহাদের 

মৃত্যু হইলে, তাঁহারা তাহাঁদের চিত্তস্থ এ" বিষয়ই দেখিবে। এই 
জগতই একটি বুহৎস্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে ;-তাহারা দেখিবে, 

নানা প্রকার অপ্পর-কিন্নর চারিদিকে উড়িয়া বেডাইতেছে, আর 

দেবতারা সিংহাঁসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদয়ই যাঁকষেরই কৃত । 
অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন,বটদ্বতবাঁদীর কথা সত্য, কিন্ত এ সকল 

তাঁহার নিজেরই রচিত। এই সব লোক, এই লব দৈত্য, পুনর্জন্ম 

প্রভৃতি সবই রূপক ৮-মাঁনবজীবনও তাহাঁই। এগুলি কেবল 

রূপক, আর মানবভীবন সত্য, তাহা হইতে পারে না। মানুষ 

সর্বদাই এই ভুল করিতেছে । অন্গান্ত জিনিষ, থা স্বর্গ নরক 

প্রতৃতিকে পক বলিলে, তীহাঁরা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্ত তাঁহার! 

নিজেদের অস্তিত্বকে দপক বলিয়া কোনমতে স্বীকার করিতে চায় না। 

এই আপাতপ্রতীয়ঘান সমুদয় ন্ূপকমীত্র,ত জার সর্বাপেক্ষা িথ্যা 

এই যে, আমরা শরীর, যাঁভী আমরা কখনই নই, এবং কথনও 

হইতেও পারি নাঁ। আমরা কেবল মান্তষ, ইহাঁই ভয়ানক মিথ্যা 

কথা । আমরাই জগতের ঈশ্বর । ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিষ়া 

আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মীরই উপাসন! করিয়া আসিতেছি। 

তুমি জন্ম হইতে পাঁপী বাঁ অসৎ পুরুষ, এইটি ভাবাই সর্বাপেক্ষা 

মিথ্যা কথা । বিনি নিজে পাপী, তিনিই কেবল পরকে পাপী দেখিয়া 

থাঁকেন। মনে কর, এখাঁনে একটি শিশু রহিয়ীছে, আর তুমি টেবি- 

বের উপর এক মোঁহরের থলি রাঁখিলে। মনে কর, একজন দস্থ্য 
আসিয়া ত্র মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে এ মোহরের থলির 
অবস্থান ও অন্তধণন, উভয়ই সমান; তাঁহার ভিতরে চোর নাই, 
সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাঁপী ও অসৎ লোকই ৰাহিরে 
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পাঁপ দেখিতে পায়, কিন্ক সাঁধুলোৌকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। 

অত্যন্ত অপাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকস্বর্ূপ দেখে , যাহারা 
মাঝামাঁকি লোক, ভাহাঁর! ইহাকে ত্বর্গম্বরূপ দেখে; আর ধাহার। 

পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তীভার। ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্-স্বরূপ দর্শন করেন । 
তথনই কেবল শাহাঁর চক্ষু হইতে আবরণ পড়িয়া যায়, আর তখন 

সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিত্তে পান, তাহার দৃষ্টি একেবারে 

সম্পূর্ন পরিবর্তিত হইয়।! গিয়াছে । যে সকল ছুঃম্বপ্ তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ 
বত্ড্রুর ধরিয়া! উৎ্পীডিত করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়। গিয়াছে, 

_ আর যিনি আপনাকে এতদিন মান্গষ, দেবতা, দানব প্রভৃতি বলিক্কা 

মনে করিতেছিলেন, ধিনি আপনাকে কখন উদ্ধেঃ কখন অধোতে, 

কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অন্তস্থানে অবস্থিত বলি! 

ভাঁবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, তিনি বাস্তবিক সর্বব্যাপী, তিনি 

কালের অধীন নন,কাঁল তাহার অধীন ;_সমুদয় স্বর্গ তাহার 

ভিতরে । তিনি কোনব্প স্বর্গে অবস্থিত নাহন ; আর মানুষ কোন 

না কোন কালে ষে কোন দেবতা উপাঁসনা করিয়াছে, সবই তাহার 

ভিতরে,যিনি কোন দেবতার অবস্থিত নহেন। তিনিই দেবাসুর, 

মানুষ, পশু, উদ্ভিন্ব, প্রস্তর প্রভৃতির স্থ্টিকত্তা আর তখন মানুষের 

প্ররুত ব্ববূপ তাহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে 

শ্রে্ঠতর এবং সর্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্ধব্যাপিবূপে প্রকাশ 

পান । তখনই দানুষ নিয় হইজ়া যাঁর, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া বাম । 

তখন সবভ্রাস্তি চলিয়া যায়, সব ছুঃখ- দূর হইয়া যান সব ভ্জ্স 

একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যাস । তখন জন্ম কোথাক় 

চলিয়া যাঞ্,-তার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায় ; দুঃখ চলিয়া যাঁর, তার 

সঙ্গে সুখও চলিস্া! ষাঁক্স । পৃথিবী উড়িগ1 যায় তাহার সঙ্গে স্বর্গও 

৩ 
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উড়িয়া যায় । শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া! যাঁয়। 

সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগতই যেন এক অব্যক্ত ভাঁব ধারণ করে। 
এই যে, শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম»নিয়ত সংঘ, ইহা একেবারে 
স্থগিত হইয়া যায়, মার যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতি বিভিন্ন 

চেষ্টীন্*পে প্রকাশ পাইতে ছিল, যাহা স্বয়ং প্রকৃতিপে প্রকাশ 

পাইতেছিল, ষাঁহা স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, পশ্ত, মানত, দেবতা প্রভৃতিরূপে 

প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমদপই এক অনস্ত অচ্ছেদা, অপরিনামী 

সত্তারূপে পরিণত হইফা যাঁয়। আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি 

সেই সন্তার সভিত অভেদ । যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া 

থাঁনিকক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তহিিত হইষা যাঁয়-_সেইরূপ এই 
আত্মার সম্মৃথে পৃথিবী, বর্গ, চন্দ্রলোক* দেবতা, স্ুখ-ছঃথ প্রভৃতি 

আঁসিতেছে , কিস্থ উহ্বারা সেই এক অপরিণাঁমধী নীলবর্ণ আকাশকে 

আমাদের সম্মূ্ধে রাখিয়া অন্তভিত হয় । আকাশ কখন পরিণাম প্রাপ্ত 

হয় না । মেঘই কেবল পরিণাঁম প্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে 

করি, আমরা অপবিজ্ঞ, আমরা সীস্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। 
প্রকত মানুষ এই এক "অখণ্ড সত্তাব্বরূপ | 

এক্ষণে ছুইটি প্রশ্ন আসিতেছে ॥ প্রথমন্্রি এই,_এই অছৈত জ্ঞান 
উপলব্ধি করা কি সম্ভব ? এতক্ষণ পর্ষাস্তভ মতের কথা হইল, ইহার 
অপরোক্ষান্গভূতি কি সম্ভব ? হা, সম্পূর্ণই সম্ভব। এমুন অনেক (লাক 
সংসারে এখনও জীবিত, ধাহাঁদের পক্ষে অজ্ঞান চিরদিনের মত চলিয়া 

গিয়াছে । ইহার! কি এই সন্য উপলব্ধি করিবার পরই মরিয়া যান? 
আমরা ষত শীঘ্র মনে করি, তত শীত্র নয়। এক কাষ্ঠখণ্ড-সংযোজিত 

ছুইটি চক্র একত্রে চলিতেছে ! যদি আমি একথানি চক্র ধরিয়া 

সংযোজক কাষ্ঠখণটি কাটিয়া ফেলি, তবে আমি বে চক্রখানি ধরিয়াছি” 

পাপী সী পপ পপ পা পপ সপ ০০০০, সাপ পা 
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তাহা থামিয়া যাইবে, কিস্ত অপর চক্রের উপর পূর্ববপ্রদত্ত বেগ বুহি- 

স্াছে, সুতরাং উহ কিছুক্ষণ য়! তবে পড়িয়া যায়। পূর্ণ ও শুদ্ধন্বব্রপ 
আত্মা যেন একখানি চক্র, আঁর এই শরীর-মনোরপ ভ্রান্তি আর একটি 

চক্র, কম্মরূপ কাষ্ঠথণ্ড দ্বারা! যোঁজিত । জ্ঞানই সেই কুগার, যাহ! এ 

ছুইটির সংযোগদণ্ড ছেদন করিয়া দেয় । তখন আত্মরূপ চক্র স্থগিত 

হইক্সা াঁইবে,_-তখন আত্মা আনিতেছেন, যাঁইতেছেল অথবা তাঁহার 
জন্ম-মৃত্যু হইতেছে, এসকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন । 

আর প্রকৃতির সহিত তাহার মিলিত ভাব এবং অভাব-বাসনা সব 

চলিয়। যাইবে১তথন আত্স। দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ বাসনা- 

বিরহিত । কিন্ত শরীর-মনোব্ধপ অপর চক্রে প্রাক্তন কশম্মের বেগ 

থাকিবে । সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কন্মের বেগ একেবারে 

নিবৃত্তি হয়, ততদিন উহা থাঁকিবে। এ বেগ নিবৃত্তি হইলে শরীর- 
মনের পতন হইবে,_তখন আত্মা যুক্ত হইবেন । 

তথন আব স্বর্গে যাওয়া বাত্ছগ হইতে ফিরিয়। আসা, এমন কি, 

ব্রক্ষলোকে গমন পধ্যস্ত স্থগিত হইয়া যাইবে১-তিনি কোথা হইতে 

আসিবেন, কোথায়ই বা ষাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই 

অবস্থা লাভ করিয়াছেন, ষাঁহাঁর পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও 

এই সংসারদৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি 

জীবন্মুক্ত বলিয়া, কথিত হন। এই জীবনুক্তি-অবস্তা লাভ করাই 

বেদাস্তীর ( লয়যোগীর ) লক্ষ্য । 

এক সময়ে আমি ভারতমহাঁসাগরের ভউপকুলে ভারতের পশ্চিম 

ভাঁগস্থ মকুখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম । আমি অনেক দিন ধরিয়া 

পদব্রজে মকতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিয়া আঁশ্চধ্য 

হহলাম যে, চতুদ্দিকে শুম্দর সুন্দর হৃদ রহিয়াছে, তাহাদের সফলগুলির 



২৩৬ যোগতত্ব-বারিধি। 

চতুর্দিকেই বৃক্ষরাঁজি বিরাজিত, আর এঁ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া 

বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে । কি মভূত দৃশ্য ! ইহাকে আবার 

লোকে মরুভূমি বলে? আমি একমাস ভ্রমণ করিলাম, ভ্রমণ করিতে 

করিতে এই অদ্ভুত হদসকল ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম। এক 

দিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত হওয়ায় আমার একটু জল থাইবাঁর ইচ্ছা হইল, 
ম্বতরাং আমি এ সকল সুন্দর নিশ্মল হদসকলের মধ্যে একটির দিকে 

অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাজ্ম হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল। আর 

আমার মন্তিষ্কে হঠাৎ এই জ্ঞান আসিল, যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারা 

জীবন পুস্তকে পড়িয়া আঁসিতেছি, এ সেই মরীচিকা। আর তাহার 

সহিত এই জ্ঞানও আসিতে লাগিল ৫, উহা! মরীচিকা, সত্য হৃদ নহে । 

এই জগৎসন্বদ্ধেও তদ্রপ । আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতি বৎসর, 

এই জগন্সরুতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়! 

বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু 
উহা আবার আসিবে । শরীর প্রাক্তন কর্মের অধীন থাকিবে, সুতরাং 

ঞ& মরীচিক1 ফিরিয়া আসিবে । যতদিন আমরা কর্মদ্বারা বন্ধ, ততদিন 

জগৎ আমাদের সম্মথে আসিবে । নর-নাঁরী, পশু, উদ্ভিদ, আসক্তি; 

কর্তব্য--সব আসিবে । কিন্তু উহার পূর্যের ন্যায় আমাদের উপর 

শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না । এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি 
নাশ হইবে । উহার বিষদস্ত ভািয়া যাইবে । জগৎ আমাদের পক্ষে 
একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । কারণ, যেমন জগৎ দেখা যাইবে, 

- তেমনি উহার সহিত সত্য ও'মরীচিকাঁর প্রভেদের জ্ঞানও আসিবে। 

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না। তকে 
একটি বিপদ আছে । আমরা দেখিতে পাই, প্রতিদেশেই লোকে এই 

_বেন্ধাস্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে,_-“আঁমি ধন্মাধশ্মের অতীত, 
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আমি বিধি-নিষেধের অভীত, সুতরাং আমি যাহা ইচ্ছা করিতে 

পারি |” এই দেশেই চ্েেখিবে, অনেক অজ্ঞান বলিয়া থাকে-"আছি 

বন্ধ নহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরন্বরূপ ঠ আমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব ।” 
ইহা ঠিক নহে । যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক, মাঁনসিক বা! 
টনতিক সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত । নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের 

বাহিরে মুক্তি । ইহাঁও জত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা 

তাহার জন্সপ্রাপ্ত সত্ব--আর আত্মার যথার্থ মুক্তম্বভাব ভৌতিক 

আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তত্বভাবরূপে 

প্রতীত হইতেছে । তোমার জীবনের প্রতি মুহু্ভই তুমি আপনাকে 

মুক বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত অন্ুভৰ্ না! 

করিয়া এক মুহূর্তও জীবিত থাকিতে পারি না। কথা কহিতে পারি 
না, কিন্বা শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার অল্পচিন্তায় 

ইহাঁও প্রমাণিত হত যে, আমরা ষস্ত্রতুল্য_ মুক্ত নহি। তবে €কান্টি' 

সত্য ? এই যে “আমি মুক্ত” এই ধাঁরণাটাই কি ভ্রমাত্সক? একদল 

বলেন-_-“আমি মুক্তম্বভাব” এই ধারণ] ভ্রমাম্মরক। আবার অপর দল 

বলেন--“আমি বদ্ধভাৰাপক্” এই ধারণাই ভ্রমাজ্ক । তবে এই দ্বিৰিধ 

অনুভূতি কোথা হইতে আলিয়া থাকে ? মাধ প্রকৃত পক্ষে মুক্ত-_ 

মানুষ পরমীর্থতঃ যাহা, তাহা মুক্ত ব্যতীত আর কিছু হইভে পারে 

না । কিন্ত যখনই তিনি মায়ার জগতে আসেন,বখনহ তিনি নামক্ূপের 

মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন । *ম্বাধীন ইচ্ছা”--ইহা 

বলাই ভ্ুল। ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া 

হইবে ? যখন প্রকৃত মাঁচুষ ধিনি, তিনি বদ্ধ হইয়া যাঁন, তখনই তাহার 

ইচ্ছার*উদ্তব হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে । মানুষের ইচ্ছা বদ্ধ-ভাবাপন্ন, 
কিন্তু উহার মৃ ঘাঁহা, তাহা নিত্যকালের জন্য মুক্ত । স্মতরাং বন্ধনের 
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অবস্থাতেও--এই মন্গষ্যজীবমেই হউক, দেব-জীবনেই হউক, স্বর্গে 

'অবস্থান কালেই হউক, আর মত্ত্যে অবস্থান কালেই হউক. আমাদের 

বিধিদত্ব অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির দিকেই চলিয়াভি ৭ যখন মানুষ 

মুক্তিলাঁভ করে, তখন দে নিয়মের হারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পাঁরে? 
জগতের কোন নিয়মই তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, এই 

বিশ্বত্রক্ষাগুই তাহার । তিনিই তখন সমুদয় বিশ্বব্রন্দধী ওম্বরূপ ॥ 

হয় বল, তিনিই সযুদর জগৎ; না হয় বল, তাহার পক্ষে জগতের 

অস্তিত্বই নাই। তবে তাহার লিঙ্গ, দেশ ইত্যাদির ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাব, 
কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন, আমি পুরুষ, আ'মস্ত্্ী 

অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি 

জাঁনিয়াছেন, সে গুলি মিথ্যা। তখন তিনি এই গুলি পুরুষের 

অধিকাঁর, এই গুলি স্ত্রীর অধিকার, কিরূপে বলিবেন? কাহারও 

কিছুই অধিকার নাই, কাহারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, 

আ্ীও নাই, আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্দ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী 

বলা, অথবা আমি অমুক দেশবাঁসী বলা, মিথ্যাবাদ মাত্র । সমুদ্র 

জগতই আমার দেশ, সমুদয় জগতহ আমার । কারণ, সমুদয় জগতের 

দ্বারা যেন আমি আপনাকে আরৃত করিয়াছি । সমুদয় জগৎ যেন 

আমর শরীর হইয়াছে । কিস্ত আমরা দেখিতেছি, অনেক লোকে 

বিচারের সময় এই সব কথ বলিয়া, কাধ্যের সমস অপবিত্র কাষ্য 

সকল করিয়া থাকে! আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 

কেন নতাহারা। এইরূপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে এ আমাদের 

বুঝিবার ভ্রম । আমাদের দ্বার কোন অন্যায় কাধ্য হওয়া অসস্ভব। 

এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি? উপার এই, 

বদিও সদসৎ উত্ডয়ই আত্মার খণ্ডপ্রকাশমাত্র, তথাপি অসন্ভীবই 
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আত্মার বানা আবরণ, আর সতভাব-_মাছষের প্রকৃত স্বরূপ যে 

আত্মা, তাহার অপেক্ষারুঁত নিকটতম আবরণ । যতদিন না মানুষ 

“অসৎএর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের 

স্তরে পনুছিতে পারিবেন না, আর যতদিন না তিনি সদসৎ উভড 

স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিকট 

পহুছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পহুছিলে ড্াহার কি 

অবশিষ্ট থাকে? অতি সামাশ্ত কম্ম, ভৃত-জীবনের কা্যের অতি 

ঞলাঁনান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ--শুভ কশ্মেরই বেগ । 

ষতদিন*না অসদ্ধেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন পূর্ব 
অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইক্সা যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির 

পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব । সুতরাং যিনি 

আত্মার নিকট পঁহুছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
তাহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট 

থাকে । শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কন্ম করিলেও তিন্দি 

কেবল সতকশ্ম করেন; তাহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আঁশীর্বচন 

বর্ষণ করে, তাহার হস্ত কেবল সবতকাধ্যই করিয়া থাকে, তাহার 

মন কেবল সংচিস্তা করিতেই সমর্থ ₹_-ভ্হার উপস্থিতিই,_-তিনি 

যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই মানবজাতির মহাঁকল্যাণকর । এরূপ 
বক্তিদ্বারা কেন অসতকম্ম কি সম্ভব? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, 
প্রত্যক্ষানুভূতি' এবং শুধু মুখে বলার' ভিতর বিস্তর প্রভেন। অজ্ঞান 
ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে । তোতাপক্ষীও এইরূপ 

পড়িয়া থাকে । মুখে বলা এক, আর উপলব্ধি আর এক। দর্শন, 

মতাষত, বিচার, শান্ত, মন্দির, জম্পরদীয় প্রভৃতি কিছু মন্দ নয়, কিন্তু ' 
এই প্রত্যক্ষান্ৃভূতি হইলে ও-সব আর থাঁকে না। মানচিজ্জ অবস্ত” 
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উপকারী, কিন্ত মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়, 

তারপর আবার সেই মানচিজ্ের দিকে দৃষ্টিপীত কর, তখন তুমি কত 

প্রভেদ দেখিতে পাশ । স্তরতধং যাহারা সত্য উপলদ্ধি করিয়াছে, 

তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার স্তায়-যুক্তি, তর্কবিতক প্রহ্ৃতির আশ্রক্স 
লইতে হত্ম নাঁ। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের মশ্মে মর্মে প্রবিষ্ট 

হইয়াছে। প্রত্যক্ষেরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে । বেদান্তবাদীদের ভাষায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহাদের করাঁমলকবৎ হইয়াছে । 

প্রত্যক্ষ উপলন্ষিকারীরা অসঙ্কৃচিতচিত্তে বলিতে পারেন, “এই যে» 

আম্মা রহিয়াছেন |” তুষি তাহাদের সহিত যতই তর্ক কর না! কেন, 
তাহারা তামার কথাক্স *হাসিবেন মাত্র, তাহারা উহা “আবোল- 

তাবোল" বাক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিশু যাত1 বলুক না কেন, 

তাহারা তাহাতে কোন কথা বলেন না। তাহারা সত্য উপলব্ধি 

করিয়া ভরপুর” হইয়া আছেন । মনে কত, তৃমি] একটি দেশ দেখিয়া 
আসিয়াছ, আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক 

করিতে লাগিল যে, এর দেশের কোন অস্তিত্ই ছিল না; এইব্প 

সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্ত তাহার প্রতি তোমার 

মনের ভাব এইব্ধপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলালয়ের উপযুক্ত । 

এইবূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, 

“জগতের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ধশ্মের কথ! কেবল বালকের কথা মাত্র । প্রত্ক্ষাঙ্ন- 

ভূতি ধর্মের সার কথা 1” ধন্দদ উপলব্ধি করা যাইতে পারে । প্রশ্ন 

এই»--তুমি কি প্রস্তুত আছ? তোমার কি ধর্মের আবশ্যক আছে ? 

যদি তৃমি ষথার্থ চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, 
তখনই তুমি প্রক্কত পক্ষে ধাশ্মিক হইবে । যতদিন না তোমার এই 

উপলব্ধি হইতেছে, ততর্দিন তোমাতে এবং নান্তিকে কোন প্রভেদ 
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ন।ই । নাস্তিকের! তবু অকপট, কিন্তু ঘে বলে “আমি বন্ধ বিশ্বাস 

করি” অথচ কথন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, মে 

অকপট নহে। 

তারপরের প্রশ্ন এই,--এই উপলব্ধির পরে কি হয়? মনেকর, 

আমধ়া জগতের এই অথগড ভাব (আমরাই যে, সেই একমাত্র অনস্ত 

পুকষ, তাহা ) উপলব্ধি করিলাম । মনে কর, আমরা জানিতে পারি- 

লাম, আত্সই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ 

পঠুইতেছেন ১ এইরূপ জানিতে পণরিজে তারপর আমাদের কি হয়? 

তান হইলে আমরা কি নিশ্চেই ভইরা এক কোণে বসিয়া মরিয়া 

যাইব? জগতে ইহাদ্বারা কি উপকার হইবে? সেই পুরাতিন 

প্রশ্ন আবার ঘুরিয়াফিরিয়া! প্রথমতঃ উহাদ।র জগতের উপকার 
হইবে কেন? ইহাঁরকি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন 

করিবার কি অধিকার আছে--“ইহাঁতে জগতের কি উপকার হইবে ?” 

ইহার অর্থকি? ছোট ছেলে মিষ্টদ্রব্য ভালবাসে । মনে কর, তুষি 

তাড্ডিতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ । শিশু তোমাকে জিজ্ঞাস! 

করিতেছে,হিহাতে কি মিষ্ট কেনা যায়?” তুমি বলিলে_ “না ।” 

“তবে ইহাতে কি উপকার হইবে ?” লোঁকে9 এইরূপ দাডাইয়া 

বলে,-ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে ? ইহাতে কি আমাদের 

টাক হইবে ?” * না” ।॥ "তবে ইহাতে আর উপকার কি?” মানুষ 

জগতের হিতকর। সম্বন্ধে এই রূপই বুঝিয়া থাকে । তথাপি ধন্মের 

এই প্রতাক্ষান্ভূতিই জগতের সম্পৃণ . উপকার করিয়া থাকেশ। 

লোকের ভূয়, যখন সেই অবস্থা লাভ করিবেবযখন সে উপলব্ধি 
করিবে ঘে, সবই এক, তখন প্রেমের প্রশ্নবণ শুকাইয়া যাঁইবে। 

জীবনের মূল্যবান যাহা কিছু, পব চলিক্া বাইৰে,_-এই জীবনে ও 
শিস 

৯ 



২৪২ যোগতত্ব-বারিধি 1 
_ শীট 7 পিসি ২ শা শটিশ শন 

পরজীবনে তাহারা যাহ কিছু ভালবাসিত, সবই তাহাদের পক্ষে 

উড়িয়া যাইবে । লোঙ্গে এ বিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখে না যে, 

যে সকল ব্যক্তি তাহাদের নিজের সম্বন্ধে অল্প চিন্তা করিয়াছেন, 

হারাই ₹'1ত সর্পশ্রে্ট কন্মী হইয়া গিয়াছেন। তখনই মান্রষ 

যথার্থ ভালবাসে, ষথন মান্তষ দেখিতে পায়, তাভাঁক ভালবাসার 

(জঅনিষ কোন ক্ষত মত্ত জীব নহে । তখনই মানুষ যথার্থ ভীলবাসিতে 

পীরে,বযখন সে দেখিতে পা, ভাহাঁর ভালবাসার পাঁত্র-খাঁনিকটা 

মৃত্তিকীথ পচ নং, স্বয়ং ভগবাঁন্। স্ত্রী স্বামীকে আর অধিক ভাঁল- 

বাসিবেন,-ফদি তিনি ভীবেন, স্বামী স্বয়ং ব্রহ্মম্বূপ | ক্বামীও স্ত্রীকে 

ভাঁল বাসিতবন, যদি ভিন জানিতে পারেন, স্ত্রী স্বয়ং ব্রঙ্গস্বরূপা । সেই 

মাতাও সন্তানকে অধিক ভাঁলবাঁসিবেন* যিনি সম্ভীনগণকে ব্রঙ্গস্বরূপ 

লেখেন । সেই ব্যক্তি আ্টাভাঁর মহাঁশক্রকেও প্রীত কত্রিবেন, যিনি 
জানেন, এ শক্র সাক্ষাৎ ত্রক্ষম্ব্ূপ। সেই লোকেই আবার অতিশয় 

অসাধু ব্যক্তিকেও ভাঁলবাসিবেন, যিনি জানেন, দেই অসাধুতম 
পুরুষের মধ্যেও সেই প্রভু রহিয়াছেন। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে 

ভাল বাসিবেন, যিনি জানেন, সেই সাধু ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্গস্বরূপ | 

ধাহাঁর পক্ষে এই ক্ষুদ্র “অহং” একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং 

'ৎস্থল ব্রক্ষ অধিকাঁর করিয়া বসিয়াঁছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে ইঙ্গিতে 

পরিচালনা করিতে পারেন। তীভার পক্ষে সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণরূপে 
অন্য আকার ধারণ করে । ছুঃখকর, ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই তাহার 

পক্ষে চলিম্পা যায় ;_ সকল প্রকার গোলমাঁল-ছন্দ মিটিয়! যায়। জগৎ 

'তখন তাহার পক্ষে কারাগার স্বরূপ না হইয়া (যেখানে আমরা 

প্রতিদিন একটুক্র। রুটির জন্য ঝাগড়া-মারামারি করি ) উহা আমাদের 

ক্রীড়াক্ষেত্রকপে পরিণত'হইবে । তখন জগৎ অতি সুন্দরভাবে পরিণত 
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হইবে । এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে ₹-“এই 
জগৎ কি সুন্দর 1” তীাহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে, যে__ 
“সবই মঙ্গলময় 1” এইবপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহান্ 
হিত হইবে যে, জগতের এই সকল বিবাঁদ-গগগোল দূর হইয়া জগতে 

শান্তির রাজ্য হইবে । জগতের সকল মাধ যদি আজ এই মহাঁন্ 

সত্যের একবিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে 

এই সমুদয় জগতই আর একবপ ধারণ করিবেবআঁর এই সব গণ্ড- 
গোলের পরিবর্তে শাস্তির রাজত্ব আসিবে । অসভ্যভাঁবে তাড়াতাড়ি 

করিয়া সকলকে ছাঁড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া বাইবে। 

উহ্খর সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশীস্তি, সকল প্রকার ত্বণা, সকল 

প্রকার ঈর্ধ্যা, এবং সকল প্রকাঁর অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। 

তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন। তখন এই হ্ৃণতই স্বর্গ 

হইয়| যাইবে । আর যখন দেবতাঁয় দেবতাঁয় খেল, যখন দেবতাঁজ 

দেবতাঁয় কাঁজ, যখন দেবতা দেবতাকে ভালবাসে, তখন অশুভ কি 

থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা স্ুফল। সমাজে 

তে:মরা যাঁহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবন্তিত হইয়া অন্যরূপ 

ধারণ করিবে । তখন তোঁমর1 মানুষকে আর মন্দ বলিয়া দেখিবে 

না) ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তুমি আর কোন অন্ায়কাধ্যকারী 
দরিদ্র নরনারীর দিকে দ্বণাপৃর্ধবক দৃষ্টিপাত করিবে না । তখন তোমার 

আর ঈর্ধ্যা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাঁব উদর হইবে না। এ সবই 

চলিয়া যাইবে , তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে, 

সৎপথে পরিচালিত করিতে আর চাঁবুকের প্রয়োজন হইবে ন!1” 

এতক্ষণে তৃমি বৌধহক়, বুঝিতে পারিক্াছ, জ্ঞান কি? জ্ঞান 
ব্রন্ষকে জানা । ব্রহ্মকে জঁনিলেই জগৎকে জানা হইল, আপনাচক 
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জানা হইল । তবে এখন আর জ্ঞানের জন্কা পিপাসা কেন ? সন্দেশের 

ক্তন্ট ময়রার দোকানে বাঁওয়ঠ সন্দেশ মিলিলে, ফিরিবারই আঁবশ্বক | 

জ্ঞেয় পাঁওরা গেল, আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? কিন্ত আগেজ্ঞানের 

আবশ্তক-_ ভাই লঃধোগে জ্ঞানকে নিপাতন করিয়া অর্থাৎ জানিয়া 

শুন্িয়। লইবে। ততংপ্বে অধঃশক্তি বা ভক্তিকে মধাশক্তির সহিত, 

মিলাইয়া সাধনা করিবে, এই মহান উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
পপ পপ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

০৯৩৩ 

ভাঁকুষোগ। 

গুরু । এইবার আমাদিগকে ভভ্তিযোগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 

করিতে তহবে । অভএব প্রথমেই জানিতে হহবে, ভক্তি কাঁহাকে 

বলে? ভক্তির খবস্ুল অর্থ এই যে, ভগবানে পরম প্রেম । 

যেত সর্বাণি কম্মাণি ময়ি সংন্স্ত মৎপরাঃ । 

অনন্তেনৈব যোঁগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাঁসতে ॥ 

তেষামহং সনুদ্ধত্ত1 মুত্যুসংসার-সাঁগরাঁৎ । 

ভবামি ন চিরাৎ্ পার্থ! ময্যাবেশিতচে তনাম্ ॥ 

যে সকল বাক্তি মত্পরায়ণ হইয়া ভক্তিযোগ সহকারে মন, খুদ্ধি, 

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত আমাঁতে অর্পণপূর্বক আমার ধ্যান ও উপাসনা 

করে,--তে পার্থ! আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিকা! থাকি । 

ভগবাঁন্ বাসদেব বলেন” "প্রণিধাঁন বলিলেই ভক্তিকে বুঝাঁয়।, 
ভক্তিরই নানান্থর প্রণিধান ৷ বাভার দ্বারা পরম-পুরুষ ভগবানের 
কুপা, আরু্ হর ও বাসনা সকল পূর্ণ করে, তাহাই ভক্তি । যথাঠ_- 
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"প্রণিধানাত্ক্িবিশেষাদীবর্জি ত-ঈশ্বরস্তমন্রগুহ্গাত্যভিধানমাঁত্রেণ- 

"সা পরাভচিরক্িরীশ্বরে 1৮, 

শাঁগুলা ঞযি বলেন, পরমেশ্বত্রে পরম অনরক্তিকেই ভক্তি বলে ।। 

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপাঁয়িন। | 

স্বামন্রম্মরত: সা মে হ্বদয়ান্মাপসর্পতু ॥ 
ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের উক্তি এই যে অবিবেকিগণের ইন্ড্রিরবি বসেই 

যেরূপ প্রবল আসক্তি, হে ভগবন্! তোমার প্রত্তি আমাক হৃদয়ের। 

সেইরূপ মাসক্তি বেন অপগন না হয়। 

ইহার অর্থ এই যে, ফলহেতু বিচারশূন্ হইয়া ভগবানের প্রতি, 

যে ভক্তি, ভাঁভাই প্রকৃত ভক্তি । 

ভক্তিকে ঢই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দুইটি আধখ্যায় আধ্যাত করা 

হইয়াছে । এক গৌণ ভক্তি, দ্বিতীর পরা ভক্তি । 
গোৌণী ভক্তিকে সাধনভদ্তিও বলা ফাইভে পারে । সাধন 

ভক্তিতে পূজা, জপ* ভোম, ব্রত, নিয়দাদি করিয়া ভগবানে আজ্ম- 

সরমর্পিত হইতে হয় । পুজা, অচ্চন1১ ধাগ,, যজ্ঞ, পল্তবকবচাদি দ্বার! 

ভগবানকে সাধনা করিতে হয়। অবরুপকে স্বরূপ করিরা, মৃত্তি গঠিয়) 
চিজ অকি্স। ভতীহাঁকে ভজন! করিতে হয়। ভীভার লীলা শ্রবণ, 

লীলাস্থান তীর্থাদি দর্শন, স্মরণ মনন, ভাষণ প্রভৃতিও গৌণী ভক্তিব 

অঙ্গ । এই প্রকারে ভগবানে ভক্তি করিলেও জীবের নিস্তবর হইভে, 

পারে । ভগবান্ বলিয়াছেন, 

মন্যেকমন আধৎম্ব ময্ি বুদ্ধিং নিবেশর । 
নিবসিবাসি মবোক অত ভদ্ধ" ন সংশয়ঃ ॥ 

অথ চিভং সমাঁধাতুং ন শক্লোষি মফি স্থিরম্ । 

অভ্যাঙযোঁগেন ততে' যামিচ্ছাপ্র.ং ধনজর ! ॥ 

পা শিসেপ্পাসপপিসসপিসীত পপ শশী ৯ পপ পা 
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অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মতকশ্মপরমে! ভব ॥ 

মদর্থমপি কম্মীণি কর্ধবন্ সিদ্ধিমবাঞ্দ্যসি ॥ 

“তুমি আনাতে স্থিরতররূপে চিত্ত আহভিত, (স্থাপিত) ও বৃদ্ধি 

সন্সিবেশিত কর, তাঁহা হইলে পরকাঁলে আমাঁতেই বাঁস করিতে সমর্থ 

হইবে, তাহাতে সংশয় নাই । হে ধনঞ্য়। যদি আমার প্রতি 

শ্বিরচিত্ত রাখিতে নাঁ পার, তাহা হইলে আমার অন্ুস্মরণরূপ অভাীস- 

যোঁগদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর। যদি তন্িয়েও 

অসমর্থ হও তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতি সম্পাদনার্থ ব্রত, পূজা, 
প্রভৃতি কাধ্য সকল অন্রষ্টান করিলেও মৌক্ষলাভে সমর্থ হইবে |” 

আর পরাভক্তি যাহা, তাহাতে সর্বত্র সেই ূপের বিকাশ দেখিতে 

পাওয়া যায় ._তাহাতেই আত্মহারা থাকিতে হয় । কুল, শীল, জাতি, 

মান, সকলই তিনি । ফুল ফুটিলে, পাতা কাঁপিলে, বুক্ষ নড়িলে, 
ভাঁহারই কথা মনে পরে । ভক্কিমান্ ভক্তিতত্বে বিভোর হইয়া 
ভগবাঁন্কে আপনার ভাবিয়া সর্বত্র পরিদর্শন করেন । জলে তিনি, 
স্থলে তিনি, অস্তরীক্ষে তিনি, প্রতি অণু-পরমাঁপুতে তিনি । সর্বত্র 

তাহাকে দেখিয়া তাহাতেই আত্মসমপিত হইয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 

প্রভৃতি সমস্ত তত্ব তাহাঁর চরণে অর্পণ করিয়া ভক্ত কুতার্থ হইয়া থাঁকে। 

ভক্ত তখন আকুল কঠে তীহাঁকে ডাঁকিরা বলে, প্রভো ! তুমি 
সকলের সব, সবের সকল । প্রাণীধিক! আমি পুজা-জপ-হোম-ব্রত 
কিছুই জানি না,-জানিব কি প্রকারে? সে সকলও যে তুমি 7 

তোস্বাকে জানিলে আমীর আর জাঁনিবার বাকি কি থাকিবে? তুমি 
দয়া কর»-আমায় তোমার রণরেণু করিয়া লও । 

ভগবান্ ভক্তের অধীন । তিনি ভক্তির উপহার যেমন শ্্রীতি- 
পূর্বক গ্রহণ করেন, এমন আর কিছুই নহে । ভক্তিপুর্ধক 11কন্ছে 
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তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তাধীন ভগবান্ স্বমুখে 
বলিক্পাছেন»__ 

নাহং ভিষ্ঠামি তবকুঞ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 

মৃন্ভক্র। যত্র গারস্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ! ॥ 

হে নারদ! আমি ঠবকৃঠেও থাঁকি না, যোগিগপের হৃদয়েও থাঁকি 
না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম-গান করে, আমি তথা 

অবস্থান করি। | 

»এ. ডগবান্ ভক্তাঁধীন,_ ভক্তির জন্য তিনি ক্রীড়াপুতুল। ভক্তিকে 

ইচ্ছাশক্তির একান্তিকী স্বমুখী বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির 
(৮111 0০1০০) এঁকান্তিকী পরিচালনে তিনি মৃদ্তি পরিগ্রহ করিয় 

থাকেন । নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ঘমনোবাঞ্চ। পূর্ণ করেন 1 

অস্টম পরিচ্ছেদ । 

ভক্তি ও শান । 

শিষ্য! ভক্তির তবে স্থুলার্থ এই যে,-সমস্ত উন্দ্রিয়-পক্তির সাহত 

মুনের তদগত.ভাঁবকেই ভক্তি বলে? 
গুরু | হা। 

শিষ্য । তবে কি ভক্তি জ্ঞানের রাঁজ্যের বাহিরে ? 
গুরু । বুঝিতে পারিলাম না। 

শিষ্য । জ্ঞান কি ভক্তির বিরোধী ? অর্থাৎ ভক্তি কি অজ্ঞান 

হইতে জন্মে, না জ্ঞান হইতে জাতা ? 
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গুরু । জ্ঞান বাতীত ভক্তি আসে না। তবে অনেক বালকের__ 

"অনেক মূর্থের যে ভক্তি, তাহা পূর্বজন্মীর্জিতসংক্কার | 

শিষা। মনে করুন, আমি জডবিজ্ঞানে জ্ঞানী, আমার ভক্তি 
আসেনা কেম ? 

গুরু । জ্ঞান অর্থে উভা নয়। উহা অজ্ঞান । ভগবানকে জান/র 
নামই জ্ছান। জছাদির জ্ঞান বা অজ্ঞানে তোমার হৃদয় ডিন] আছে, 

তৃমি ভক্তির স্থান কোথায় পাইবে? একের অবস্থান-আধারে অন্যের 
স্থান-সম্ভব কোথায়? র 

শিষ্য । তাহা হইলেই বলুন, জ্ঞান থাঁকিতে ভক্জির উদয় হয় না। 
গুরু। জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে,-বরং ভক্তির জ্যেষ্ঠ সহোদর 

বলা যাইতে পারে । শবে মিথাজ্ঞান, (যেমন ন্যাবা রোগীর সমস্ত 
বস্তই হরিদ্রাবর্ণ দেখা ) অবশ্যই ভক্তির বিরোধী হইতে পারে! শান 
বলেন, 

স্বত্যাদয়ঃ করণাস্তরনিমিত্তা ভবিতুমহন্তি | 
“স্মতি-মাদি যে করণান্তর নিমিত্ত, একথা স্ীকার করিতেই হইবে। 

স্মত্যাদির যাহা করণ, তাহাই মন 1৮ 

আক্মেব্রিয়াথসন্িকধে জ্বানস্ত ভাবোহ ভাঁবশ্চ মনসো! লিজম্। 
অর্থাৎ যাহা দ্বারা অন্মিত হয়, ঘাহ। যাহার ইতর-পদার্থ ব্যবচ্ছেদ- 

'হেতুঃ তাহাকে তাহার লিঙ্গী বলা যাঁয়। চক্ষরাদি ইক্দছ্রির়গণই 'ষে 
জ্ঞানোৎপন্তির কারণ নভে, জ্ঞানোত্পাজ ক্রিয়াসিদ্ধির যে নিমিত্রাস্তর 
আত, তাহা নিশ্চিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিরসকল যুগপৎ ক্রিয়া করি 
থাকে -কিন্তু একটু চিন্ত/ করিলে বুঝিতে পারা যায় বে, ইন্দিয-জ্ঞান 
ঘুগপৎ ক্রিয়া করিলেও সকল ইঞ্সিয়ার্থ-সন্্রিকর্ষজ ক্রিনার উপলন্ধি 

. ঘুগপৎ্ হয় না। আমর] ঠিক এক সময়ে একাধিক এন্দ্রিরিক ক্রিক্লার 
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উপলব্ধি করিতে পারি নাঁ। এতদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, 

চক্ষুরাদি ইন্ড্রিরগণ ব্যতীত ইঞ্দরিক়ার্থ সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়োপলব্ধির 

ইন্ড্রিয়সংষোগী সহকারী নিমিত্রীস্তর আছে । মনই সেই নিমিত্ৰাস্তর | 

মনের অসন্নিধিতে এন্ড্রিয়িক জ্ঞানের অন্ুপলব্ষি এবং সন্গিহিতে ইহার 

উপলব্ধি হইয়া থাকে । 

জ্ঞাতা ও জ্ঞে; বা দৃক ও দৃশ্ঠ -_-এই পদার্থদন়্ের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে 
জান নিষ্পত্তি হন না । অথবা শুধুজ্ঞান কেন, কোন কিয়াই কর্তা, 
ক্ম্ম ও করণ, এই কাঁরকত্রস্স ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না । 

জ্ঞানক্রিয়ার আত্মা” কর্তা (50190) মন ও ইক্জ্রিয় করণ ([7790177 

[01 এবং বিষয় কম্ম (0070)900 ) এই কর্তা, কম্ম ও কবরণ কাঁরক- 

জ্রয়ের মিলনে জ্ঞানকার্ধ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাঁকে। 

এখন বুঝিয়া দেখ, জ্ঞান ভক্তি-পথের অন্তরায় নহে , মন আত্মার 

লিঙ্গ । মনে যে সংস্কার থাঁকে* ইন্ড্রিয়পথে বিষয়বোঁধে তাঁহার 

বিকাঁশ হয় ১__-বিকাঁশ হইলেই জ্ঞান হয়; জ্ঞান হইলেই ভক্তি 

আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ 

 সসপাপলাকাশ পপপীসি  পস্প 

নবম পরিচ্ছেদ । 

৮ ৬০ 

জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস । 

শিষ্য । জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসে বোধ হয়, তবে খুব নিকট 

ঘনিষ্ঠ সশ্বন্ধ ? যেখানে এক, সেই স্থানেই বোঁধ হয়» তিনের আঁবিভাব 
হুইক্া থাকে ? 

৩২ 
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গুক্র। টিক কথ! বলিয়াছ। জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসে অত্যন্ত 
নিকট সম্বন্ধ, একের উদয় হইলেই তিনটিই আপলিয়া থাকে । তবে জ্ঞান 

কথনও কখনও একাকী থাকে বটে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের প্রকৃত অবস্থ। 

নহে । কোন নেশীর ঘোরে মান্তষ যেমন কোথার পড়িয়া আছে, 

তাহা স্থির করিতে না পারিয়াই পড়িয়া থাঁকে*- কিন্ত থাঁকিলেও 

যেমন তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব থাকে না, তদ্রপ জ্ঞান কোন আবরণে 

আবৃত হইজ্া-জ্ঞানের জ্ঞানত্ব হাঁরাইয়া কোথায়ও থাঁকিবার সম্ভব | 

যেন'যনে হ7, জ্ঞান, ভন্তি ও বিশ্বাস, ইহারা তিনই একগর্ভজ্ | 

জ্ঞান ও বিশ্বাস ছুই শ্রাতা, ভক্তি তাঁভাদের আদরে ভগিনী | 

জ্ঞান একটু গম্ভীর,বিশ্বাস ও ভক্তির বসেও বড । জ্ঞান ইচ্ছা! 
করিলে, যেখানে সেখানে একাকী যাইতে পারে, একাঁকীও বেড়াইতে 

পারে, কিন্ত সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিসা আসিছে হইলে ভগিনীকে যদি 

সঙ্গে লইয়া না আহসে, তত্ব ভাহঙাদিগেব মাভা সন্ধই্ ভয়েন না। 

ভক্তি যে কচি মেয়ে-তাঁভাকে হারাইয়া আসিলে চলিবে কেন? 

মাতা জেষ্টপুজ্র জ্ঞানকে ফিরাইক্সা পাঠাইয়া দেন। বলিয়া দেন, 

ভক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া আইস.--ভক্তিকে সঙ্গে না লইয়া কেন 

'আসিলে ? ভক্তি যতক্ষণ না আদিবে, ততক্ষণ কি আমি সুস্থ হইতে 

পারি! ভক্তি যে আমার বড আদরের । 

ভক্তি ও বিশ্বাস, যমজ সন্তাঁন। আগে বিশ্বাস ভূমিষ্ঠ হয়। 

তার পরেই ভক্তি । যমজ সম্তভানের ধশ্মহই এই--একের ব্যাধি হইলে, 

ঝন্ঠের হয়, একের সখ হইলে অপরের হয়। বিশ্বাস ও ভক্তিতেও 
সেই ধর্ম বিদ্যমান । বিশ্বাস যেখানে দৃঢ়, ভক্তিও সেখানে দৃঢ়া। 
বিশ্বাস যে স্থলে গিয়াছে, ভক্তিও সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত । ভক্তি 
ফেয়ে, তাহার বিচার-ক্ষমতা কম,-বিথাস বেখানে যায় না, পেও 
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সেখানে যায় ন!, বিশ্বাস যেখানে যায়, ভক্তিও সেই স্থানে গিয়া 

হাজির হয়। ভক্তি বিচান্ববিতর্ক বুঝে না,-বিশ্বাস গেলেই সে 

বাইবে। বিশ্বাস পুরুষ--কাঁজেই তাহার একটু বিচার-বিতর্ক আছে 
তৈকি। কিন্তু অধিক গেলযোগের মধ্যে সেও থাকিতে চায় না. 

তাহার কেমনই স্বভাব,-সে নীরবতা-নিস্তবতাঁই ভালবাসে । 

যেথানে অধিক কথা কাটাকাটি--যেখানে অধিক মাথা খাটাখাটি-_ 

যেখানে অধিক দন্ত কিচিমিচিঃ যেখানে কুটতকের ভিজিমিজি-- বিশ্বাস 
সেখানে থাকে না। সেচাক্স, শুদ্ধ বুদ্ধ সরল স্থান। সেই স্থানের 

সবটুকু জায়গা সে একা অধিকার করিয়া, ভগিনীকে লইয়া বসিয়। 
থাকিবে । তাঁহারা ভাঁই-ভগিনীতে যেখানে থাকিবে, সেস্কানি এক 

ইদব আলোকে" উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সেখানে পারিজাতের 

গন্ধ ছুটিবে,স্বগের মন্দাকিনী আপন উজান বাহিনী-ক্গীরধার! 

লইয়া সেস্থান বিধৌত করিয়া দিবে । ভক্তি ও বিশ্বাস বড কোমল 

স্বভাবের ছেলে মেরে । 

শিষ্য । বিশ্বাস যেখানে যাইবে, তাহার সমস্ত স্থানটুকু জুড়িয়া 
বসিবে,-তীহাঁর সেই নিজ্জন নিম্মল স্থান ছাডিয়া আর উঠিতে 

চাঁহে না। কিন্তু এমনওত দেখা গিয়াছে, অনেকের এক সমক্ষে 

ঈশ্বরে বিশ্বাস হইয়াছে, ভক্তিও আসিয়াছে , কিন্ত দিনকতক পরে 

আবার দেখা বিয়।ছে, সেই হৃদ্ঝে দানবের তাঁগুবনুত্য হইতেছে । 

বিশ্বাঁস ও ভক্তি চণিয়া শিক্পাছে। তৎপরিধন্তে নান্তিকোর কঠোর 

কর্কশ আবার উঠিরাছে। ইহার কারণ ফি? 

গুরু । মানুষের কৃতকমশ্মের একটা সংস্কার থাকে, ভাহা তোমাকে 

পুনঃপুনঃ বলিক্বাছি। সংস্কার বড় কঠিন জিনিষ,ততাহার হস্ত 

হইতে উদ্ধার পাওয়া সাধারণ পুরুষকাঁরের .কম্ম নহে । সংস্কারের 
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স্ুক্মতত্বে যাহাকে পাঁপের পথে টাঁনিয়া লইতেছে, সে পুরুষকারের 

বলে এক সময় বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থীন দিয়াছে” বিশ্বাস আসিয়াছে 

বলিয়া! ভক্তিও আলিয়া জুটিয়ীছে। কিন্তু সংস্কার তাহাকে ছিন্ন 

ভিন্ন করিয়া, আপন স্ছক্মাতিস্থক্ম মহতী শক্তির মহান্ ক্রিয়ারস্ত করিয়া, 

তাঁহাকে তাহাঁর সংস্কারের সেই জ্বালামালাময় পথে টানিয়া লইয়া 

গিয়া, তাঁহার সুখের ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয় । 

আবার অনেকে পুরুষকাঁরের বলেই পাপে মজিতেছে,_তাহার 
স্ুকৃত কশ্দের সংস্কার তাঁহাকে পাপের পথ হইতে নিবৃত্তি করিবার 
জন্য খুরাঁইয়া লইতেছে। কিন্তু পুরুষকাঁরের প্রবল শক্তিতে সে 

পাপের দিকেই বাইতেছে । তবে মধ্যে মধ্যে তাহার সংস্কার তাঁহাকে 

পাঁপের বৃশ্চিক-দংশন অন্কভব করাইয়া ফিরাঁইবাঁর চেষ্টা করে । সময়ে 

সংস্কীরের বলে, সে, পাপ-পথথ পরিত্যাগ করিয়া স্ুপথেই যাইবে । 
সংস্কারের বল অসাধারণ । 

মানুষ পাপই করুক, আর পুণ্যই করুক,__পুরুষকাঁরের বলে যাহাঁই 
করুক, কিন্ত সংস্কারের একটা তুর্ণতন্ত চক্রান্ত করিয়া তাঁহাঁকে সর্বদাই 

টানিকা রাখিতেছে। এক সময়ে তাহার সেই চক্রতলে ফেলিয়! 

মানুষের পুরুবকাঁরে গড়া প্রাচীর ভাঙ্গিয় চুরিয়া ধুলিরাঁশিতে পরিণত 

করিয়া! দিবেই দিবে । তাহা সংস্কার ভালই হউক, আর মন্দই হউক । 

নির্বাত-নিক্ষম্প স্থলে অদ্ধদপ্ধ কাষ্ঠথগুরাঁশি যেমন অগ্রিরাঁশি বুকে 
করিয়া! বসিয়া থাকে, সহস! বাতাসের সঙ্গ পাইলে দপ্ করিয়া জনিয়া 

উঠে,_সেইরপ সংস্কার বুকে করিয়াই মীনুষ ঘুরিয়া বেড়ায় । সময় ও 

সুবিধা হইলেই সে সংস্কারের পথে ভাসিয়া পড়ে! সংস্কার ভাল বা 

মন্দ, উভরের সন্দন্ধে একই কথা । | 

তাঁল থাকিলেই য্মন বেতাঁল থাকে, তেমনি বিশ্বাস থাকিলেই 
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অবিশ্বাস আছে। অবিশ্বাস বলিয়া কোন জিনিষ নাই । বিশ্বাসের 

অভাঁবই অবিশ্বাস । কিন্ত অবিশ্বাসও কথা নহে । কারণ যছু ঈশ্বরে 

অবিশ্বীন করে, কিন্ত এ কথাটি ঠিক নহে। যছু জড়বিজ্ঞ।নেবর 

কথার স্ক্মালোচনা না করিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, বলিয়া! 

ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারে না। বিশ্বাস একত্বভারে পুর্ণগ-গৃর্ণ” 

বিশ্বাস যাহা, তাঁহা একেরই অভিব্যক্তি | 
আমি যদি কাছের মুখবন্ধকর! মন্ত্র বিশ্বাস করি, তদ্বে আমি বাঘের 

শক্তিতে আর. বিশ্বাস করি না ।, কারণ, তখন বাঁঘে খাইয়া! ফেলিবে* 

সে বিশ্বাস আমার দূর হইয়া বাঁয়। গোপীগণ যখন বিশ্বাস করিল* 

তাহাদের প্রাণতম কৃষ্ণ অনস্তশক্তিধর, তখন তাহারা গোপেদের, 

শক্তি আর বিশ্বাস করিল না। তাহারা একমনে কৃষ্ণশক্তির আশ্রয়েই 
হৃদয় ছাঁলিযা; দিল । 

কিন্ত এই বিশ্বাসও জ্ঞান-ফাঁপেক্ষ । জ্ঞান, তাহাৰের বড় ভাই” 

জ্ঞানের অধীন একটু থাকিতে হর বৈকি। যেখানে জ্ঞান নাই, যে 

স্থানে জ্ঞানের যাতায়াত নাই, সে স্থানে বিশ্বাস গেলে, সময়ে জ্ঞান 

তাহাকে ভৎ্সন। করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে । তবে জ্ঞান বড় 
ভাই, জ্ঞান ও. বিশ্বাস একত্র--একস্থানে থাকিলে জ্ঞানের খুব স্থপতি 
পাক, বিশ্বাস দাদার ভয়ে সরমে জড়সড় হইয়া যায়-সর্বদাই সরিয় 

যাইবার চেষ্টা) করে। জ্ঞানের সঙ্গে পুর্বে সধ্য করিয়া” বিশ্বাসকে 
ভাকিয়া জ্ঞানকে বিদায় দিলে মন্দ হয় না! বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি 

আসিবে,__ছুই ভ্রাতা-ভগিনীতে কত 'ক্রীড়া- কত আনন্ব-_-কত লীল£ 

করিবে । তাহাদের মধুর ভাবে তোমার হৃদয়জগৎ ভরিয়া যাইবে। 
ছন্ত জ্ঞানের সহিত থাকিলে কখনই তাহাদের স্কপ্তি পাইবে ন। 



দশম পরিচ্ছেদ । 

সা টাল 

ভক্তিযোগে কম্মযোগ। 

শিষ্য । আপনি জ্ঞানে জগতের সেবার কথা বলিয়াছেন | স্থাবর- 

জঙ্গম সকলে ব্রদ্ঘভীব দেখিবার কথা বলিষাছেন,কিস্ত ভক্তিতে 

যেন তাহা সীমাবদ্ধ হইয়! জাসিলী? 

গুরু । আরও ভাল করিয়া বুঝিলে, বুঝিতে পারিবে, জানে যাহা 
অধ্জন কর হইয়াছিল, ভক্তিতে তাঁহাঁরই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । 

তারপরে কম্মবোঁগে তাহার সাধনা হহবে। 

একটি রহশ্তের কথা শোন, 

তচ্চিন্তাবিপুলাহলাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা | 

তদপ্রাপ্তিমহদ্দঃখবিলীনাশেষপাঁতিকা ॥, 

চিন্তয়ন্তী জগৎস্থতিং পরক্রহ্গত্বব্বপিণম্। 

নিরুচ্ছ।সতয়া দুক্তিং গতান্তা গোপকন্যকা ॥ 

এই শ্লোকটি বিষুপুরাঁণের । এক গোঁপীর ভগবানে্প চিস্তাজনিত্ত 
পরমাহলাঁদ্রে সমুদয় পুণ্যকশ্মজনিত বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; আর 

তাহাকে না পাওয়ার জন্য যে মহাছুঃখ, তন্বারা তাহার সমুদয় পাতক, 

নষ্ট হইয়া গেল। ৃ 
ইহাতে বুঝিতে পারিলাম % বুঝিতে পারিলাঁম, ভক্তিযোগের 

আসল মন্নকথা এই যে, মানব-হৃদয়ে যত প্রকার বাঁসনা বা বুত্তি 

আছে, তৎলমুদয়ের কোনটিই অসৎ নহে,--উহাদিগকে. ধীরে ধীরে 

বশ করিয়া! জ্রথশঃ উচ্চ হইতে উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে! কতদিন 
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রূপ করিতে হইবে, তাহার কোন সমর নির্ণয় নাইস তাহারা 

যতদিন চব্টমোঁৎকর্ধ লাভ না করে। 

মানবের বাসন! বা বৃন্তিপমুদ্রয়ের সর্বোচ্চ গতি ভগবান” তন্তিন্ 
অন্ত সমুদয় গতিই নিক্নীভিমুখী । আমাদের জীবনে হগুখ ও ছুঃখ 
পুনংপুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে । বখন কোন লোক ধন অথবা 

এরূপ কোন সাংসারিক বস্তর প্রাপ্তি হেতু ছুঃখ অনুভব করে, তখন 

বুঝিতে হইবে, সে তাহার বৃত্বিকে অসতপথে পরিচালিত করিতেছে । 

ভগবান্চক পাইলাম না-কবে পাইব--কোঁথায় পাইবৰ-_ কেমন 

করিয়া পাইব, ইত্যাদি চিস্তা ও তজ্জনিত দুঃখ মুক্তিপথে লইয়! 

যাইবার পস্থান্বন্ূপ ভইবে। 

শিষ্য । আমি কিস্ত ষে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাই 

নাই। 

গরু । সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্তই আমি এ সকল কথা 

বলিয়াছি,_এইবাঁর যাহা! বলিব, তাহাঁতেই তুমি তোমার প্রশ্নোত্তর 

পাইবে । যে কথা! বলিব, তাহা একজন ধোঁগীর হদয়-নিহিত সিদ্ধ- 

বাক্যের প্রতিধ্বনি । তাহা এই--প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে 

না শিখিলে ব্যট্টিকে ভালবাসা যায় না। জশ্বরই সমহ্টি। সমগ্র 

জগতট।কে যদি এক অখগুস্বরূপে চিন্তা করা যায়, তাহাই জউশ্বর্। 
আঁর জগত্টাররে যখন পৃথক প্রথক্ রূপে দেখা যাঁর, তখনই উহা জগৎ্-_ 

ব্ট্টি। সমষ্টিকে- সেই সর্ধবব্যাপীকে-ঘে এক অথণ্ড বস্তর মধ্যে 
ক্ষুদ্রতর অথণ্ড বস্তসমৃভ অবস্থিত, তাহাকে ভালবাসিলেই শ্নমগ্র 

জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যটি লইয়াই ক্ষান্ত 

নহেন তাহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভীবে দৃষ্টিপাত করেন, এৰং , 

তৎপরেই ব্যঙ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সকল সাধারণ ভাবের অন্তর্গত, 
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তাহাঁদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই সাধারণ ভাঁব 

অন্বেষণঈ ভারতীয় দর্শন ও ধশ্মের লক্ষ্য । 

ধাহাঁকে জাঁনিলে সমুদয় জাঁনা যায়”৮০েই সমষ্টিভৃত, এক, নির- 
পেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত, সাঁধারণভাবস্বরূপ পুরুষকে জানাই জ্ঞানীর 

লক্ষ্য | ধাহাঁকে ভাঁলবাঁসিলে এই চরাঁচর বিশ্বত্রদ্দাণ্ডের প্রত্তি ভাঁল- 
বাঁসা জন্মে, ভক্ত সেই সর্ধবগত পুরুষ-প্রধাঁনকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
করিতে চাহেন,বাঁহাঁকে জগ করিলে সকলকে জয় কতা যাঁয়। 

'ভাবতবাঁসীর মনের গতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যাক, 

ধক জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্র, কি দর্শন, সর্ধবিভাঁগেই 

উহা চিরকাঁলই এই বহুর মধ্যে এক সর্বগত তব্দের এই অপূর্ব অন্থ- 

সন্ধানে ব্যস্ত । এই সব ভাবিয়া ভক্ত এই দিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 

যদি তুমি একে একে একজনের পর আঁর একজনকে ভালবাঁসিত্ে 
থাঁক, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে 

ভাঁলবাঁসিক়াঁ ফাইতৈ পাঁর,_কিম্ সমগ্র জগতকে একেবারে ভাঁল- 

বাসিতে কখনই সমর্থ হইবে নাঁ। কিন্ত অবশেষে যখন এই মুল সত্য 
অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিত্ব্ূপ, যে মুক্ত, 

মুমৃক্ষ, বদ্ধ, জগতের সকল জীবাত্মার আঁকাজ্কাসম্টিই ঈশ্বর» 
তখনই তীহার পক্ষে সার্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভগবান্ 

জমষ্টি এবং এই পরিদৃশ্যমাঁন জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব ভগবানের 
অভিব্যক্তি মাত্র । সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমুদয় জগৎকে ভালবাস! 
হইল। তখনই জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন, সবই 

সহজ হইবে । প্রথমে ভগবৎ্-প্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তি 
লাভ করিতে হইবে, নতুব! জগতের হিতসাধন পরিহাঁসের বিষয় নহে ॥ 
ভন্ত বলেন,-_-“সমুদ্ধয়ই তার, তিনি আমার প্রিযতম,_আমি তাহাকে 
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ভালবাসি ।” এইরূপে ভক্তের নিকট সমুদয়ই পবিত্র বলিক্সা বোধ হয়; 

কারণ, সবই তার । সকর্লই তাহার সন্তান, তাহার অক্গস্বদপ-_ 

তাহাঁরই প্রকাশস্বরূপ । তখন কি প্রকারে অপরের প্রতি হিংসা 

করিতে পারি? কিন্ধপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে 

পারি? ভগবৎ-প্রম আজদিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত 

ফলম্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে! আমরা যতই ভগবানের দিকে 

অগ্রলর হই, ততই সমুদয় বস্তকে তীভাঁর ভিতর দেখিতে পাই । যখন 

জীবাহ্বা এই পরম প্রেমানন্দ-সম্ভে(গে কৃতকাধ্য হন, তখন ঈশ্বরকে 

সর্ধবভৃতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন। এইরপে আমাদের হৃদয় 

প্রেমের এক অনন্ত প্রশ্রবণ হইয়া দাড়ার। বখন আমর! এই প্রেমের 

আরও উচ্চতর স্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের 

মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে সব সম্পূর্ণরূপে 
চলিয়া যায় । মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না_ভগবান্ 

বলিয়া বোধ হয় । অপরাপর প্রাণীকেও আর সেই প্রাণী বলিয়া বোধ 

হয না, _তাহারাঁও তখন তাহার দ্রষ্টিতে ভগবান্। এমন কিঃ 

ব্যাম্রকেও ব্যান বলিয়া বোধ হইতে না--ভগবাঁনেরই রূপ বলিয়া 
বোধ হইবে । এইব্ূপ--এই প্রগাঁ ভক্তির অবস্থায় সর্বভৃতই আমা- 

দের উপাস্য হইয়া পড়ে । ঈশ্বরকে সর্বভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী 

ব্যক্তির সর্ধবভূতের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত । 

এইকব্প প্রগাঢ় সব্ধগ্রাহী প্রেমের ফল পুর্ণ আম্মনিবেদন । তখন 

হৃচ বিশ্বাস হয় যে, সংসারে ভালমন্দ যাহা কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের 

অনিষ্টকর নহে-_অপ্রাতিকৃল্য। তথনই সেই প্রেমিক-পুরুষ ছুঃখ 
আসিলে বলিতে পারেন,__এস ছুঃথ । কষ্ট আঙসিলে বলিতে পারেন, 

এস কষ্ট! তুমিও আমার প্রি তমের নিকট হইতে আসিতেছ। সর্প 
») ৩) 
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আসিলে, সর্পতিক ও ভিনি স্বাগত বলিতে পারেন 1--ণ্ধঙ্ট আমি, আমার 

নিকট ইহারা আসিতেছে,বআস্গুক সকচো 1” ভগবান ও শাহ কিছু 
তাহার, সেই সকলের প্রতি প্রগাঁচ প্রেম হইতে প্রস্থ এই পুর্ণ 

নিভরের অবস্তায় ভক্তেব নিকট সুখ ও দুঃখের বড় প্রভেদ থাকে না। 

পে তখন দুঃখে মার বিরক্িভাব অন্তভব করে না। আর প্রেমন্বরূপ 

ভগবানের ইচ্াঁর এইরূপ দ্বিরুক্তিশৃন্ত নিভর অবশ্তই মহাবীর তবপুর্ণ 
ক্রিম়াকলাপ-জনিত যশে রাশি অপেক্ষা অধিক তর বাঞ্চনীর | 

অধিকাংশ মানবই দেহ-সপ্রন্ব। এই দেহ ও ৫দ?ঠিক ভোগ্যবস্তর 

ভপাঁননারূপ মহাদৈত) আমীদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে । 

আমরা খুব লদ্বাচৌডা কথা বলিতে পারি,খুব উচু উচু বিষয় 

বলিতে পারি,-কিন্ত তথাপি আমরা শকুনির মত। আমরা যতই 

উচ্চে উঠিয়াছি, মনে করি, আমাদের মন শকুনিব মত ভাগাড়ের 

মডাঁর গলিত মাংসথগ্ডের উপর আরুই্ট। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের 

শরীরকে বাদ্বের কবল হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা 

ব্যাত্রকে উহা দিতে পারি না কেন? উহ্াাতেত ব্যাস্ত্রের তৃপ্তি 

হইবে-_ মার উহার সহিত আত্বোৎসর্গ ও উপাসনার কতটুকু গ্রভেদ ? 
ংহকে কি তুমি সম্পূর্ণ নাশ করিতে পার?  প্রেমধর্মের ইহা অতি 

উচ্চ চুড1,-আর অতি অল্প লোকেই এই অবস্থায় আরোহণ করি- 

যাছে। কিন্তু তপন না মানুষ সর্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য 

সর্ব্বন্তঃকরনে প্রস্তত হয়, ততর্দিন সে পুর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। 

অ/মরা সকলেই অগ্লাধিক সময়ের জন্য শরীরটাকে নাচাইয়া রাখিতে 

পরি ও মন্লারিক স্বাস্থালভ্তোগও করিতে পাঁসি১-কিন্থখ তাহাতে হইল 

কি? শরারত একদিন যাইবে! শরীরেত আর নিত্যতা নাই ! ধন্য 

ভাকারা, যাহদের শরীর অপরের সেবায় নাশ হর়। সাধু ব্যক্তি কেবল 
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অপরের সেবার জন্যই ধন, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা 

প্রস্তুত হইরা থাঁকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য-_ এখানে 
যদি আমাদের দেহ কোন অসত্কাধ্যে না গিয়া সত্কার্যে যায়, তবে 

তাহাই খুব ভাঁল বলিতে হইবে । আমরা কোনরূপে পঞ্চাশ, জোর 

একশত বৎসর বাঁচিতে পারি,_কিস্ত তারপর ? তারপন্ধ কি হয়? 

যে কোন বস্তমিশ্রণে উৎপন্্, তাহাই বিশ্রিষ্ট হইয়া! বিনষ্ট হইয়া 

যায় । এমন সময় আসিবে, যখন বিশ্রিষ্ট হইবেহই হইবে । ঈশা 

মরিয়াছেন, বুদ্ধ মরিয়াছেন, মহম্মদ মরিয়ীছেন । জগতেব সকল বড় 

বড মহাপুকষ এবং আঁচাঁধ্যেরাও মরিয়াঁছেন। ভক্ত বলেন, এই 
ক্ষণন্থশরী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয় তইতেছে* এখানে 

আমরা যতটুকু সময় পাই, তাহারই সদ্ধবহাঁর করা কন্কব্য। আর 
বাস্তবিকই ভ্ীীবনের সর্জপ্রধান কাধ্য, জীবনকে সব্বভৃভের সেবার 

বিনিয়োগ করা । এই ভয়ানক দেহাঁত্ববুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থ 

পরতার মূল। আমাদের মহীভ্রম এই যে, আমাদের এই শরারটি 
আমি,আর যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা ও উহার স্বচ্ছ” 

ন্বতাবিধাঁন করিতে হইবে । বদি জানিতে পাব, তুমি শরীর হইতে 

সম্পূর্ণ পৃথক্, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমা 
বিরোধ উপস্থিত হইবে । তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্পরতার অতীত 

হইয়া! গেলে। ,এইজন্য ভক্ত বলেন”_আমাদিগকে জগতের সকল 
পদার্থ সম্বন্ধে মবুতবৎ থাকিতে হইবে এবং উহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ 

--শরণাগতি-যাহা হইবার হউক ।--তোমাঁর ইচ্ছা] পুর্ণ হউক" 

এই বাকের অর্থই এই প্রকাঁর আত্মসমপণ বা শরণাগতি । সংসারের 

সহিত সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা, ভগবানের ইচ্ছাত্রমেই 

আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাভ্কা জন্মি5। থাকে । নিররেখ 



২৬০ যোগতত্ব-বারিধি। 
পপ পপ পপি শা ৮ পাশ পিপি 

অর্থ তাহা নহে । হইতে পারে, আমাদের স্থার্থপূর্ণ কাধ্যাদি হইতে 
ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্ত উহা ভগবানের ভবিষ্যৎ-অভিপ্রাক়্ 

মাত্র । প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখন €কোঁন ইচ্ছা বা কাধ্য করেন 

না। “প্রভু! লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নিশ্মাণ করে, তোমার 
নামে কত দান করে, আমি দরিদ্র; আমি অকিঞ্চন, আমার দেহ 

তোমার পাদপগ্মে অপণ করিলাম । প্রভু, আমাক, ত্যাগ করিও না।” 

ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইভে উখিত প্রীর্থনা।' যিনি এক- 

বার এই অবস্থার আন্বাদ করিয়াছেন, তাহার নিকট এই প্রিয়তম্ 

প্রভুর চরণে আত্মসমপণ জগতের সম্বদয় ধন, প্রভুত্বঃ এমন কি, মানুষ 

যতদূল মান-যশ ও ভোগ-স্রখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও 

শেষ্ঠ বলিয়। প্রতীত হয় । ভগবাঁনে নিভরজনিত এই শান্তি আমাদের 

বুদ্ধির অতীত ও অমূল্য । এই অগপ্রাতিকুল্য অবস্থা লাভ হইলে 
তাহার কোনরূপ স্বার্থ থাকে নাঃ আর স্বার্থ হ যখন নাই, তখন আৰু 

তাহার স্বার্থহানিকর বস্ত জগতে কি থাকিতে পারে? এই পরম 

নিভরাঁবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণকপে দূর হয়” কেবল সেই 

সর্বভূতের অন্তরাত্সা ও আধার স্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী 
প্রেমাত্মিকাঁ আসক্তি বহিয়া যাঁর । ভগবানের প্রতি এই প্রেমের 

আকর্ষণ জীবাত্।ার বন্ধনের কারণ নহে» _সর্ববন্ধন মোঁচনের পন্থা |” 

এই অবস্থা লইয়া যে কশ্ম করা, তাহাই লয়যোগীর অধঃশক্তির, 

সংযোগে মধযশক্জির সাধনা । 



একাদশ পরিচ্ছেদ । 

কন্মযোগ। 

শিষ্য | . প্রাগুক্ত মৃল্যবাঁন্ কথাগুলিতে বুঝিতে পারিলাঁম, জগতের 

সেবা করাই ভগবানের সেবা করা। কিন্ত কম্মযোগেত কতকগুলি 

বেদ-বিহিত যাঁগ-যজ্জের অনুষ্ঠান ? 

গুরু | কম্মযোগের এ অর্থ তুনি কোথায্ম পাইলে ? 
শিষ্য। অনেকে বলে। 

গুরু | হাঃ তাহ! বলেন বটে,কিস্ত তাহা যে ভ্রম, সেকথা 

তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি । কশ্মযোগ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা 

গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমাদিগতক গীতায় দৃষ্টিপাত 
করিতে হইবে । গীতাঁয় উক্ত হইয়াছে,_- 

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্্মক্কৎ। 

কার্ধযতে হাবশঃ কন্ম সব্বঃ প্রকতিজৈগুণৈঃ ॥ 

“কেহ কখন ক্ষণমাত্্র কন্ম না করিয়া থাকিতে পারে না কেননা, 

গ্রকৃতিজ বা ম্বাভাবিক গণ্ সকলকেই কন্দ করিতে বাধ্য করে ।” 

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ভাষায় ষাহাঁকে কাজ 
এবং ইংরেজীতে ৪০60) বল! যাঁয়, কশ্ম অর্থে তাহাই । কেহ কখন, 
কশ্ম না করিয়া থাকিতে পারে না- ইহা শীস্-কখিত যাগ-যজ্ঞ নহে-_ 

যাগ-যজ্ঞ না করিয়া এখনকার দিনে আমরা সকলেই থাকিতে 
পারিতেছি । 



২৬২ যোগতত্ত্-বানিধি। 
শন সপ 

পুনশ্চ অন্ত. 

| নির়তং কুরু কশ্ম ত্বং কর্ম জ্যায়োহাকপ্মণঃ | 

শরীরহাজাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকম্মণঃ ॥ 

“তুমি নিয়ত কন্ম কর । কর্ম অকন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ , অকন্দে তোমার 
শরীরধাত্রাও নির্বাহ হইতে পারিবে না!” 

এখানেও নিশ্চিত কম্মশব্ধ সর্ববিধ কশ্ম বা কাজ, যজ্ঞাদি নহে । 

যজ্ঞাদি ব্যতীত লকলেরই শরীরঘাত্রা নির্বাহ হইতে পারে ও হইয়া 

থাকে , কেবল কাঁজ বা ৪0101 যাঁহ।কে সচরাচর কম্ম বলা যায়, 

তাহ] ভিন্ন শরীরধাত্রা নির্বাহ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহা 

করা যাঁয়, তাহাই কম্ম। (ক7মন্) কার দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্যদ্বারা 

যাহা করা যার, তাহাই কম্ম। কম্ম তুই প্রকার--সৎ্ ও অসৎ। 

যাহা করিলে নিজের অপরের ও জগতের. উপকার হম, তাহাই 

সঙকম্ম। আর যাহা করিলে নিজের অপরের ও জগতের অহিত হয়ঃ 

ভাহাঁই অসৎ কম্ম। এখন আঘাদের বিচার্ধ্য বিষয় ইহাই যে, এমন 

কার্য কি, যাহা দ্বারা নিজের অপব্ধের এবং সমস্ত জগতের হিত-সাধন 

হয়? আর সেই হিতসাঁধনই বাকি? 

আমি অপর ও জগৎ, ইহা অহঙ্কারী বা অজ্জানীরই কথা । কারণ 
মূলে সমস্তই এক ॥ কর্মযোগ এই অহঙ্কারাবস্থারই সাধ্য । অঞ্ছুন” 

কৌরব ও পাগুবসেনার মধ্যে দ্াড়াইয়া আপন অনীকিনী, কৌরৰ 

অনীকিনী, পিভাঁমহ ভীম্ম, গুরু দ্রোণ, ছৃষ্যোধলাদি জ্ঞাতিবগ, অ্বজন- 

বান্ধবাদি__এবং অপরদিকে যুকিষ্িরাদি ভ্রাতৃবৃন্দ, স্বজন-স্থৃহৃৎ প্রভৃতি 

দেখিনা এবং নিজজ্ঞান লইয়া যখন বলিলেন,_“হে গোবিন্দ, হে 
মদেকভরসাস্থল! তুমি সম্মুখে থাকিলে রণে বা বনে, জলে বা স্থলে 

কুরাপি আমার হদয় অণুষাত্র বিচলিভ হষ না, কিন্ত "ছা হে 



যোগতত্ব-বারেধি। ২৬৩ 
০০ শপপস্পিত পা শশা পপির পাপা 

অনবগ্যাঙ্গ! তোঁমার এই অন্থুগতাঁধমের হৃদয় সমরে বিমুখ হইতেছে । 

হে জনার্দন !* রাজ্যর্তোগ ও স্খৈগঞর্যের প্রয়োজন কি ? আচার্য, 

পিতৃব্যপুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌন্রঃ শ্তালক এবং টৈবাহিক 
প্রভৃতি যে সকল আত্মীয় কুটুষ্বের সহিত একযোগে সুখ-সস্ভোগ 

করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া লোকে রাজ্যভোগ ও এশ্বর্ধযাদির কাঁমন] 

করে, তীহারা সকলেই জীবন ও সম্পত্তির মাঁয়। পরিত্যাগ করিয়া এই 
সমরে দণ্ডায়মান হইয়াছেন । অতএব হে মধুস্থদন ! সামান্ঠ বস্থ- 

ক্ধরাঁর কথা কি বলিতেছ, যদি এই সকল ব্যক্তি আমাকে বিনাশও 

করেন, এবং ইহ।দিগকে হত্যা করিলে আমি যদি ভ্রিলোকের অধীশ্বর ও 

হইতে পারি, তথাপি সে কার্য সম্পন্ত্র করিতে আমি অসমর্থ । ছুর্যো- 

ধনাদি আঁক্ত্ীরবর্গকে সমরে নিহত করিয়া আমাদের কোনই আনন্দের 

সম্ভাবনা নাই । আততীষ্বিগণকে 1 নিপাত করা শাস্বসঙ্গত হইলেও 

ইহাঁদিগকে বধ করিলে আমার পাপ হইবে । স্বজন সংহার করিয়া 
কিন্ধপে স্থখলাঁভ করিব ?” 

অজ্ভনের এই ভেদজ্ঞান, আত্মীকজ্ঞান, নিজের স্ুখজ্ঞান এবং 
স্পোপাপশাাসপপসশিপীপশি পাশা সীল লা পিপপপিপাপপাককপ পাপা আপা সপ ০৮ িপিশা ০ 

* জনং জন্ম অর্দয়তি হুত্তি ভক্তস্য বুক্তিদত্বাদিতি জনার্দন: | কিংবা জনান্ 

লোকান্ অর্দয়তি হররুশেণ সংহারকত্বাদিতি জনার্দনঃ। কিংবা জনয়তি উৎপাদয়ত্তি 

লোকান্ ব্রঙ্গরূপেণ স্ষষ্টিকর্তৃত্বাদিতি জনার্দনঃ | কিংবা সমুদ্রান্তবণসিনেো জননামকান্ 
_অত্থরান্ অর্দিতবান্ জনার্দনঃ | ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ। 

+ অগ্রিদো গবদশ্চৈব শঙ্বপাণ্থিনাপভঃ। 

ক্ষেত্রদারাপহারী চ বডেতে আতভায়িন2| স্মৃতি | 

অগ্রিদ্বযরা গৃহদাহকারী, বিষপ্রদানকারী, বধার্থ শঙ্ধারী ধনাপহারী, ভূম্যপ- 

হারী, স্ত্রীহরণকারশী এই ছতজন আততায়ী | 

ক শীমভ্গবদগ্গীতাঁ_ প্রথম অধ্যায় ৩২ হষ্টতে ৩৬ গ্লোকের ব্যাধ্য1 ! 



২৬3 যোগতত্তব-বারিধি 1. 

অকর্তব্যে কর্তব্যজ্ঞান কশ্মযৌগের কথা! নহে । তাই ব্ডগবান্ শ্রীরুষ্ঃ 

অক্ুনকে কম্মযোৌগ উপদেশ দিয়াছিলেন। কন্মযৌগের উপদেশে 

ভগবান্ প্রিক্নশিধা অক্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন,_তুমি জ্ঞানী নহ। 
জ্ঞান হইলে, “আমার” “আমি” “এ-ও” ইত্যাকার ভেদজ্ঞান 
দূরীভূত হইত । কেহ কাহারও নহে,কাহার জন্য শোক এবং 
হর্ষ করা বা বদ্ধ হওয়া কর্তব্য নহে । জীবমাতেই পূর্বজ মার্জিত 
সংস্কার বা গুণ লইয়! জন্মগ্রহণ করে । এই গুণের ভেদেই অধিকাব্রি- 

. ভেদ,_এই অধিকারকে ধশ্ম বলা ফাইতে পারে । যাহার যেমন 

অধিকার, তাহার তন্রপ কশ্ম করিয়া গুণের ক্ষয় করা কর্তব্য । কিন্তু 

কশ্ম করিতে গেলেই কৃত কর্মের ফলে পুনরায় আবদ্ধ হইতে হয়, 

যাহাতে তাহ না হয়ঃ তজ্জন্ত অনাসক্ত ভাবে কন্ম করা কর্তব্য । 

কর্ম ছিবিব, তাহা পূর্ববে বলিয়াছি। একটি প্রবৃত্তিমূলক+-_ 

ইহাকে প্রবৃত্তিমার্ঁ থলে । আর একটি নিবৃত্তিমূলক, ইহাকে নিবুত্তি- 

মার্গ বলে। প্রবৃত্তি * শব্দের আভিধানিক অর্থ আসক্তি। আরও 

খুব সরল এবং সহজ ভাতে ইহার ধাঁভুমূলক নর্থ এইরূপ করা যা যে, 

সর্বতোঁভাবে বর্তিত হওয়া অর্থীৎ সর্বতোভাবে ঘুরিয়া যাওয়া । আব 

নিবৃত্তি শব্দের প্রীবূপ সহজ অর্থ এই যে-_ঘুরিননা আসা। 

বহিজগতের পরিদৃশ্নাঁন পদার্থসমূহ-_পুত্র, কলত্র, বান্ধব, টাকা, 

কড়ি, গৃহ-আপবাব, যাহা কিছু হউক, ইহার সবগুলি বা কতক- 

গুলির উপরে “আমির মার্কা জোরে বসাঁন হইতেছে-_অর্থাৎ 

আমার টাকা_-আরও টাকা! হউক--চাঁই টাঁকা--আরও টাঁক1। 

* ত্যায়মতে প্রবৃত্তি পঞ্চবিধ । যথা-_কারণ, চিন্পীষণ, কৃতিদাধ্যতা জ্ঞান, ই- 

সাধনসা জ্ঞান এবং উপাদশন প্রত্যক্ষ | 



ঘোগভত্ব-বারিধি। ২৬৫ 

এইকব্ধপ মাঁন-যশঃ, বিষয়-বিদ্ভব, গৃহাদি, সর্ধত্র । ষঘত হইতেছে ততই 

তাঁহার উপরে আমাব আমি আরও সর্ষতোভাবে ঘুৰিয়া বাইতেছে | 

নদীতটের উপরে বর্ষার জল উঠিয়া ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া--শেষে যেমন 

দাগ রাখিয়া নদীব্র জল নদীতে যায়, তদ্রপ আমাদের আমি” এই 

বহিজ্জগতের উপরে খুরিরা যাইয়া অবশেবে দাগ রাখিয়া যায--সেই 

দাগই সংস্কার । সংস্কারে আবদ্ধ হুমা আম।কে ক্রষে ভারা হইয়া জন্ম 

জন্ম ঘুরিকা বেড়াইতে হয়। এই প্রত্ৃপ্ডিযূলক কম্মই অসতকম্ম । আর 
নিুত্তি এ সকল পদার্থ হইতে ঘুরিয়া আপা অর্থাৎ যখন বঠিজ্জগতের 
এঁ সব পদার্থ হইতে আমির ঘুরিয়া আসার উদয় তয়--তখনই নিবুত্তির 

'আরস্ত হয় । কুম্ম তাহার শুড বাহির করিয়াও স্ুথ পায়--কিন্ত 

কে।ন আঘাত পাইলে, ভয়ের কিছু দেখিতে পাহলে সমস্ত দেহ লইস! 

আবরণের মধ্যে প্রবেশ করে- তখন তাঁহাকে মার, কাট, কিছুতেই 

আর তাহা বাহির করিবে না। আমাদের বৃত্তিসমুদয় সমস্ত কার্যে 

পড়িয়! থাকুক--কিন্ত প্রয়োজন হইলে গুট|ইয়া লহতে হইবে । সাতিট! 
ঘর করিয়াছি, বদ্িতলের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে । সা তিটংন 

পরে পনব্রটা কর--দোঁব হইবে না, কিন্ত ব্যাকলতা কেন? এরই 

ব্যাকলতাই আসক্তি । কম্ম না করিলে কম্মবন্ধন দূরীভূত হয় না॥ 
আমির ঘুরিরা আসাই পূর্ণ আত্মত্যাগ । 

মনে কর» একটি অনাথ! যুবতীকে একজন পশু-প্ররুতির লোক 

আঁ ক্লমণ করিয়াছে, তাহার ধশম্মঃ নই করিতে উদ্যত হইয়।ছে॥ 

তুমি সেখানে দাড়াইয়া আছ-_কিস্ত তুমি যদি সেই পশু-মানবের 
হস্ত হইতে এর যুবতীকে উদ্ধার করিতে পারিবে না বলিয়া অগ্রসর ন! 
হও, তাহ! হইলেও তুমি পাতকী। কারণ, তুঘি কি-_-তোমার দেহ 

কি, এ লকশ আলোচনা করিলে জানিতে. পাব্রিবে--তোমার ক্ষন্ 

৬০৬৪ 
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চে 

নাট, বৃদ্ধি নাই । কর্তব্য প্রতিপালনের ফলাকাজ্কা-শুন্ত হইয়া-কর্তব্য 

প্রতিপালনে অগ্রসর হইতে হইবে, ফলের দিকে দকৃপাতের প্রয়োজন 

কি? আবার তুমি বদি তাহার আক্রোশ হইতে তাহাকে রক্ষা 
করিতে পারিয়া অগসর না হও--তাহা হইলেও তোমার অসতকন্ম 

করা হইল । তিমি হয়ত মনে ভাবিলে, নুশংস যুবককে হয় হত্যা, নয় 

বিশিইছতপে নিগৃহীত কবিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিপদ থাকিতে 

পারে--নয়ত পুরুষটিও জীব-রমণীও জীব, একের জন্য অপরের 

প্রীণ নষ্ট বা অনিষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? উতাও অসতকম্ম | 

সেখানে যাহা তোল কর্তবা-তাঁভাহ করিতে হহবে। ফলাফলে 
প্রয়োজন নাই । কর্তবা সম্পাদন করিতে যাহা হয়, হইবে । আবার এ, 

কশ্ম সমাধা করিয়া গদি তুমি ভাব, আমি ভাল কম্মই করিয়াছি-_ 

দেশের দশজন আমাকে বাহবা! দিবে, যুবভীর আবত্বীয়-স্বজন ত্তবস্্তি 

করিবে-__তাহা হইলেও তোমার অসৎকম্দম করা হইল। কেন না, 

ই কর্খের ফল তোমাতে সঞ্জাত হইল । যেহেতু, এ বাহবা তোমার 
এ কার্ষোর উপরে “আমির দাগ বসাইয়া দিবে-“আমি” এ কাজের 

উপর সন্দরতোভাবে বর্তিত হইল অর্থাৎ ঘুরিয়া গেল। আবার এবপ 

কারা করিয়া বাহবা লইতে সধস্কার থাকিল ।--এইরূপ সমস্ত কাজে । 

এইবূপ করিতে করিতে ক্রমে অভ্যাসে এরূপ ভাবেই কর্ম করা৷ 

হইবে,-অভ্যাঁসে সব হয় । তখন বহির্জগৎ তোমার অধীন হইবে, 

তুমি বহিজ্জগণ্তের অধীন থাকিবে না। সন্দেশ তুমি খাইলে, সন্দেশ 

খাইয়া সুখ পাইবে । সন্দেশ তভামায় খাইলে তাহাতে সুখ কোথায়? 

তাহার আসক্তিরই তোমার নিবৃত্তি হয় না, আনন্দ পাইবে কেমন 

করিয়া? যখন পাইলে একটু আনন্দ হইল, খাইয়া ফেলিলে হজম 

ক্ুইলেই আবার আসক্তি, ক্রমে আসক্তি হইতে সংস্কারের ফের হয়। 
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রে রঙ 

শাস্পাপ্পীশ শিশিটাশিী্পীীট শপ শাশিীটি শশাপপীশাতীশী পাপী সসপিশ 

বহির্জগতের সমস্ত দ্রব্যকে আপন বশে আনিলে তখন তাহায়া 

আমিরই সেবার্থ নিযুক্ত হয়ঃ। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
৯৩০ 

লয়যোগের সাধনা । 

শিষা | এই নিক্ষাম কশ্মই কি লয়মোগের সাধনা, না আঅন্স পক্ধন্চি 

কিছু আছে? 

গুব ভৃলিরা মাইতে | নিক্ষাম কম্ম লযবোগের উদ্ছেশ্বা, এই 

কথাই তোমাকে বলিয়াছি। কিন সাধনপন্ধটিত বক মাছে, ভাহারও 

কতকগুলি বলিষাছি। প্রনবপি বলিতেচি । শাস্থ উপদেশ দেন, 

ন তে সঙ্গোহুত্তি কেনীপি কিং শ্ুদসত্ক্ত শিচ্ছসি | 

সংঘাঁতবিলয়ং কর্দম্েবষেব লয়ং প্রজ ॥ 

ংসাঁবে তৃমি সঙ্গহীন ও বিশুদ্ধ জ্ঞানন্ব জপ অতএব তোমার 

আবাব তভাগেচ্ছা কি হইতে পাবে? এইরূপ জ্ঞানলাডি কারিয়া 

পাঁঞ্চভোৌতিক দেহের লয়সাধন কব । 

উদ্দেতি ভবচ্তো বিশ্বং বারিধেরিব বৃদ্ব দঃ । 

ইত জ্বাতৈকমীহ্বানমেবমেবর জয় ব্রক্ত ॥ 

বাবিবিশ্ব যেরূপ সাঁগবজল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রনরাঁয় সেক 

জলেই লয় প্রা হয়, তজ্প এই আগত-প্রপঞ্চ আত্ম হইতে সমুদিত 

হইয়াছে, এবং পরিণামে সেই আত্মার্তিই বিলীন হহবে -এইবপ 

জ্ঞানলাভ করিয়; অনিতা দেহের লয়সাশন কব। | 

০০০০ 

প্রু তাক্ষয সাবস্ষতাদবিশ্বণ নাজ্মাসঙ্গছে হম | 

বজ্ভুসপ উব প্যল্ামসামেধ লয় আগ 
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পা িশআসপাগাশ। পেস শশী শীট শীট পোসপাশপিপিত শপ সপ 

রজ্জুতে সপভ্রান্তি জন্মে বটে, কিন্ত তাহাতে যেমন সর্পত্ব থাকে 

না, সেহ প্রকার এই জগৎ প্রত্যক্ষীভূত শুইলেও ইহার প্রকৃত বস্তত্ব 
নাই,» অতএব এতত্-জ্ঞানলীভ করিয়া লয়সাধনে তৎপর হও । 

সমঢঃখন্ুথঃ পূর্ণ আশা-টনরাশ্টায়োঃ সমঃ | 

সনজীবিতমৃত্যুঃ সন্্েবমেব লয়ং ব্রজ ॥ 

তোমার অুখ-ছুঃখ সমান._আশা-নিরাশা সমান এবং জীবন- 

মরণ৪ সমান। তুমি আপনাকে পুর্ণ জ্ঞানম্বরূপ জ্ঞান করিয়! লয় 
প্রাণ্ত হও । 

শিষা। সকলই বুকিতে পারিলায,- কিন্ত আমি ষে প্রশ্থ করিবার 

জন্য চেঈগা করিতেছি, ভয়ত আমার বলিবাঁর দোষে আপনি তাহা 

বুঝিতে পারিতেছেন না, কাজেই মনের মত উত্তরও পাইতেছি না ॥ 
গুরু | কি বক্তব্য আছে, ভাঁবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করিয়। বল? 

শিষ্য । আমি যাহা বলিব, তাহা হয়ত মনে আসিতেছে, মুখে 

আনলিতেছে নাঁ। ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া তাহার উত্তর দিন । আমার 

জিজ্ঞাস্য এই যে,__আপনি জ্ঞান, ভক্তি ও'কমশ্মের যে সকল উপদেশ 

প্রদান করিলেন, তাহা অবগত হইলাম । লয়যোগের রহস্তও 

বুঝিয়া লইলাঁম । কিন্ত সেপথে সহজে বিচরণ করিবার উপাক্স- 

স্বরূপ কোন ক্রিয়া কশ্ম আছে কি? যাহাছ্ারা চিত্ত এ প্রকার হইয়া 

ষায়গ মনে করুন, চুরি করিতে নাই-পরোপকার করা বড ভাল, 

ইত্যাদি উপদেশ সকলেই সকলকে দেয়» অল্লাধিক পরিমাণে জানেও 

সকলে, কিন্তু কায পরিণত করিতে পারে কয়জনে ? আমি জিজ্ঞাস! 

করিতেছি, ফোগশান্সে এমন কোন ক্রিয়া-পদ্ধতি আছে কি,যাহার 

সাধনে লয়বোগ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পূর্ষোক্ত পদ্ধতি-পথে মানুষের মন 

মিশিত হভয়া পড়ে? 



যোগতত্ব-বারিধি । ২৬৯৯ 

শুরু । ভা, আছে। অভ্যাস । 

শিষ্য । তহ্যতীত্ত ৭ 

গুরু | তাহাঁও আছে । 

শিষ্য । আমাকে তাহার উপদেশ দিন । 

গুরু । বলিতেছি._কিন্ম সে পদ্ধতি হইতেও অভ্াসঘোঁগই; 

শ্রেষ্ঠ । অভ্যাসে লয়যোগের সাধন 1 উত্তম ভয় 1 

শিষ্য । আপনি অন্ধ উপাঁষের কথা বলুন । 

শুরু | শোন, 

প্রথমত ত্রহ্মচক্রং স্যাৎ জ্রিরাবর্তং ভগারুতি | 

অপানে মূলকন্দাখাং কাম বপঞ্চ তজ্জ ৪ ॥ 

তদেক বন্ছিকণ্ডং স্াঁৎ তত্র কগুলিনী মতা । 

তাঁং জীবরূপিণীং ধায়েক্জোতিকাং মুক্তিভেতবে ॥ 

স্বাধিষ্ঠাঁনং দ্বিতীয়ং স্সাৎ চক্রং তন্মধাগং বিছ্ুঃ। 

পশ্চিমাঁভিমুখং তচ্চ প্রবালাঙ্করসন্ত্রিতম্ ॥ 

তনত্রোড্ভীয়ানপীঠে তু তদধ্যাত্বা কর্ষয়েজগঞ্ধ। 

তৃতীয়ং নাভিচক্রং স্যাত্তন্মধ্যে ভূজগী স্থিতা ॥ 

পর্শবর্তং মধ্যশক্তিশ্চিন্রপাঁ বিদ্বযতাকৃতিঃ। 

তাঁং ধ্যাত্বা সর্বসিদ্ধীনাঁং ভাজনং জাতে বুধ ॥ 

চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধো মুখম্। 

জ্যোতীরূপঞ্চ তন্মধো ভংসং ধাঁয়েৎ প্রমত্ুতঃ ॥ 

তং ধ্যায়তো জগৎ সর্ববং বশ্বাং স্থান্নীত্র সংশরঃ 1 

পঞ্চমং কাঁলচক্রং স্যাত্তত্র বাম হডা ভবেৎ ॥ 

দক্ষিণে পিঙ্গলা জেেয়া সুমনা মধ্যতঃ স্থিতা। 

তত্র ধ্যাত্বা শুচি জ্োোতিঃ সিদ্ধীনাঁং ভাজনস্তবেত ॥ 



২৭০ যোগতত্ব-বারিখি। 
সপ শশশিপপিস্পশী শিশির তি 

হট ভাঁল্রকাঁচকত ঘণ্টিকাস্থাঁনমযুচাতে | 

দশমদ্বারমার্গস্ক রাজাদং তত্র তং জগ্ডঃ ॥ 

তত্র শৃন্তে লয়ং কতা মুক্ফো ভবতি নিশ্চিতম্ । 

ভচং সপ্তম্ষং বিদ্যাৎ্ বিন্দস্থানঞ্চ তদ্বিজ্ঃ 1 

ক্রাবৌষ পো বর্জ লঞ্চ ধাজা জ্োন্তিঃ প্রমুচাতে । 

অটমং ব্রহ্মরন্ধে, স্টাৎ পবং নির্বাপস্চকম্ ॥ 

তৎ ধাভ! স্রচিকা গাভং ধমাকারং বিম্চাতে | 

তচ্চ জালন্ধরং জয়ং মীক্ষদত লীনচে তসাম্ ॥ 

নবমং ব্রহ্গচ ক শ্তাদ্দলৈঃ ষোডশভিযু্তিম্। 

সচ্চিদ্রপাঁ চ তক্মধো শক্তিকর্ধী স্থিতাহ পরা ॥ 

তত্র পৃর্ণং মেরুপূঙ্গে শক্কিং ধাঁজা বিমুচাতে | 

এতেষাঁং নবচক্রণামেফৈকং ধ্াায়তো মুনেই ॥ 

সিদ্ধয়ো মুক্তিসহিতাঃ করস্তাঃ স্রর্দিনে দিনে ॥ 

কোদ গুদ্বরূমধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা | 

কদশ্বগোলকাকারং ব্রঙ্গলোকং ত্রন্তি তে ॥ 

উর্দশক্তিনপাঁতেন হাধঃশক্ষেনিকঞ্চনাতৎ। 

মধাশক্ক্ি প্রবোধেন জাতে পরমং স্রধম্ ॥ 

প্রথমে ব্রহ্গচক্র বা স্বাধিষ্ঠান,- ইত] ত্রিত্বাকুক যোনির আকার । 

এই যোনিস্থানে কন্দের ন্যায় একটি মূল গ্রস্থি আছে এবং তথায় বহিকুণ্ড- 

আছে। বক্ডিকণ্ডে সুলকণ্ডলিনী শক্তি আছেন । তিনি জীববূপিণী ৮ 

জ্লেতিম্মতী বর্ণমত্ী এই কুণুজিনীকে সাধক প্রথমে ধ্যান করিতে 

থাকিবে । তাহাতে জীবের মুক্তিলীভ হইয়া থাকে ।. 

দ্বিতীয় শ্বাধিষ্ঠীন হরুঃ--গলিঙগযুূলে অবন্থিত | প্রবালাস্থরস-্রভ 

পশ্চিমাডিমুখ উডভীক্মানপীত তক্মধা অবস্থিত সাধক ইহার ধ্যাম 



যোগতত্ব-বানিধি । ২৭১ 
ীপীস্পপশীপীশিতািশী শশী বা শশা শালী শত শীট সাপে 

করিবে । তাহাতে জগতকে ভালবাসিতে ও. ভালবাসার আকর্ষণ 

করিতে শিখিতে পারিবে 1 

তৃতীয় মণিপূর চর-_-নাভিদেশে অবস্থিত । ইহার মধো লাঁকিনী 
শক্তি অধিষ্ঠিতা । ইহা পঞ্চাবর্ত ও বিঢ্যদাঁকার । জ্ঞানস্বরূপা কর্ম্মশক্তি 

এই স্থানে অবস্থিত । এই স্থানের নিরন্তর ধান করিলে কন্মশক্তি 

বৃদ্ধি পায় এবং সর্বসিদ্ধি লাভ হইয়' থাকে । 

চতুর্থ চক্র হৃদয়ে অবস্থিত,-ইহার নাম অনাহত চক্র । এই স্থানে 

বামু-বীজ বা “হংস” ইতি জীবাস্সা বাস করেন । “হং” শ্বীস ও খস” 

প্রশ্বাস । নিরন্তর এতদ্ধা।নে জগৎ বধশীভৃত হম; কেন না, তুমি, 

আমি, সেও সব এক, তাঁা বুঝিতে পারা যার। যখন সে বুদ্ধি 
আসিল, তখন জগত তোমার বশ না হইবে কেন ? 

পঞ্চম কালচক্র _ইহার নাম বিশ্রদ্ধ চক্র ॥। ইহার বামভাগে 

ই্ডা, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যদেশে স্ুযুষ্সা নাঁড়ী অবস্থিত । সেই স্থানের 
ধ্যানফলে শুচি হওয়া যায় ও সিদ্ধিলাভ হয়| 

বষ্ঠে তালুকাচক্র-_তালুমূলে অবস্থিত । ইহাকে ঘণ্টিকা স্থান বলে। 
ইহার দশটি দ্বার এবং ইহ! বাজ্যদ। এই চক্রের শূন্স্থানে মনোলক 
চিন্তা করিলে জীবন্মুক্তি ঘটে। 

সপ্তম চক্রকে কূচক্র বলে,_ইহা বিন্দৃস্বান । ভ্রমধ্যে বর্তলাকার 

জ্যোতিধ্যানি করিলে নিক্ষামতা টিয়া? থাকে । 

অষ্টমচক্র ব্রন্ধরন্ধে, অবস্থিত, ইহাই পরম নির্বাঁণস্চচক। এই 

স্থানে ধৃূযাকার চিন্তা করিতে হয় । 

নবমে ক্রহ্ষচক্র__ইহাঁর ষো £শ দল। সচ্চিন্রপ! শক্তি এই স্থানে 

অবস্থান করেন। মেরুপৃষ্টস্থিতা সেই শক্তিকে ধ্যান করিলে মুক্তি ভ্য়। 

এই নবচক্র ক্রমে ক্রমে ধ্যান করিতে কবিতে মানুষের আত্মভত্ব- 



২৭২ ষোগতব্র-বালিধি । 
পাস আপস রিভিতী 

জ্ঞান লাভ হয়,__কঞ্মশক্তি বৃদ্ধি পায় তখন "নি কামনাশুন্ত হইয়া, 

জ্ঞান নিপাত করিয়া» কেবল কম্ম করিরা জীবন্ুক্তি লাভ করেন । 

শিষ্য । সকল যোগেই সমাধির কথা শোনা যায় । লয়যোগেও 

কি সমাধি নাই ? 

গুরু; এ প্রশ্ন কেন? 

শিষা | শুনিয়াছি, ফোগের সমাধিততই পরমানন্দ ! 

গুরু | হা, আছে। 

শষ্য । তে সমাধ কিক্ধরপে লাভ হয়? 

গুরু । কম্মনাগরে যে শিত্য-মুক্র-যে জানিক়াছে, জগৎ ব্রহ্ম, 

বসেও ব্রগ--সব এক অথও মহাসাগর, তখন ভাহার সমাধি যে নিত্য । 

তথাপি ভোমাকে লয়বোগীর অন্ত প্রকার সমাধির কথা বলিতেছি। 

এ লমাধি এ নবচক্রের সাধকদ্দিগের হইয়া থাকে । 

লয়যোগ-সমাধি ;- 
যোনিমুদ্রীং সমাপাদ্য ব্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ ॥ 

স্ুথশঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি । 

আনন্দময়ঃ সংভৃত্বা এক্যং ব্রহ্গণি সম্ভবেৎ। 

'অহং ব্র্দেতি বাদ্ৈতং সমাধিস্তেন জাঁয়তে ॥ 

যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করিব সাধক আপনাকে শক্তিম্বরূপ চিন্তা 

করিবে, এবং পর্রমাত্মাকে পুরুষ ভাবনা করিবে । ভারপরে ভীবাত্মবা_ 

ও পরমাস্মার একীকরণ রূপ চিন্তা করিবে । এই প্রকার জ্ঞান দ্বার! 
আনন্দময় হওয়া যায়» এবং ব্রর্দের সহিত অভিন্রভাব হয়, অর্থাৎ 
ক্পীবাত্সা পরমাত্মায় লর ভইয়া “অহং ব্রক্ষ” ইত্যাকার জ্ঞানি হয় । 

শক্তি ও শক্তিমানে এক ভইরা গেলে কাজেই অছৈতভাব আসে । 

তথন বুঝিতে পারা মায়, 

সপ স্পা পাট শ্পার্পাি শাটিশ্পশিসশ পাতি শালা শশী পপ পশলা 
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জলে বিষুঃ স্থলে বিষুত্রবিষুগঃ পর্বতমন্তকে | 
জাঁল।মালাকুলে+বিষুওঃ সর্ববং বিষুময়ং জগৎ ॥ 

ভূচরাঃ খেছরাশ্গামী যাবস্তো জীবজস্তবঃ | 

বুক্ষগুল্মলতাৰল্লীতণাদ্যাবারিপর্বাতাঃ | 

সর্ধং ব্রহ্গ বিজাঁনীয়াৎ সর্ববং পশ্যতি চাত্সনি । 

আঙ্ব! ঘটস্থচৈতন্তমদৈ তং শাঁশখতং পবম্ । 

ঘটাদ্বিভিন্ত্রতো জ্ঞাত্বা বীতরাগো বিবাসনঃ ॥ 
এবব্িধঃ সমাধিঃ স্পাৎ সর্দসঙ্কল্রবর্জিতহ | 

ব্বদেহে পুত্তরদারাদিবান্বেষু ধনাঁদিযু। 

সর্বেষু নিশ্মমো ভৃত্বা সমাধিং সম্বাপ্র য়াৎ॥ 

তত্বং লয়াম্ব তং গোপ্যং শিবোক্তং বিবিধানি চ। 

তাঁসাং সংক্ষেপমাদায় কথিতং মুক্তিলক্ষণম্ । 

জল? স্থল, পর্বতশৃঙ্গ এবং জাঁলামাঁলা-সমাঁকুল অগ্রিরাঁশি প্রস্ভৃতি 

সর্বত্রই বিষণ বিরাঁজমাঁন আছেন । অধিক কি-_-এই অনন্ত ব্রর্গাপগ্ডই 
বিষ্ণময়। ভূচর, খেচর প্রভৃতি সমস্ত জীব-জন্ত, বুক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, 
তৃণাদি জল এবং পর্ব ত সমস্তই ত্রক্ম। আত্মবাঁন্ ব্যক্তি সমস্ত পদার্থে ই 

আত্মাকে পরিদর্শন করিয়া থাকেন । পরযমাত্বা ও জীবাত্মাস কোন 

প্রভেদ নাঁই। যিনি আত্মাকে এই দেহ হইতে পৃথক্রূপে জানিতে 
"পারেন, ভীহাঁর পংসাবানরাঁগ ও বাঁসনা বিগত হয় । সর্ববসন্কল্--বর্জিত 
হইয়! সমাধি সাধন করা কর্তব্য । নিজ দেহ, পুত্র দাঁর, বাক্ষব, ও 

ধনাঁদি সম ন্ত পদার্থে ই মমতা-রাহত হইয়া সমাধির অনুষ্ঠান করিবে । 
পরমযোগী শঙ্কর, লপ্র-অমৃতেষ বহুবিধ গোপনীয় তভ্ত বর্ণনা করিস 

ছেন। ইহ তাহাঁরই সংক্ষিপ্ত মুক্সি-লক্ষণ বলা হইল । 

৫ 
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বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতিরাত্মপ্রতীতিমনিসঃ প্রবৌধঃ। 

দিনে দিনে যস্ত ভবেৎ স যোগী সুশোভনাভ্যাঁসমুপৈভি সদ্যঃ ॥ 

দিন দিন বিদ্যা, গুরু এবং আত্মার প্রতি ধাহাঁর প্রতীতি জন্মে ও 

দিন দিন ধাহার মনের প্রবোধ হইতে থাকে, সমাধিযোগ-সাধনের 

তিনিই প্রকৃত অধিকারী । 

ঘটান্িন্নং মনঃ কৃত্বা এক্যং কুখ্যাঁৎ পরাত্মনি | 

সমাধিং তছিজাঁনীয়াৎ মুক্তসংজ্ঞোদশাদিভিঃ ॥ 

শরীর হইতে মনকে পৃথক করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ 

করিবে, ইহাকেই সমাধি বলে! এই সমাধি দ্বারাই মুক্ত হইতে 
পারা যাক়। 

অহং ব্রহ্ম ন চান্টোহস্যি ব্রদ্ষৈবাঁহং ন শোকভাক্। 

সচ্চিদানন্দরপোহহং নিত্যমুক্কঃ স্বভাববান্ ॥ 

যোগী পুরুষ সমাধিযোগ সাধন করিয়। থাকেন। তাহাতে তাহার 

জ্ঞান জন্মে যে১-আমি স্বয়ং ত্রন্ধ। আমি জড়পদার্থ নহি, আমি 

ব্রন্ষস্বক্প ; আমি শোকভাঁগী নহি ;-আমি সচ্চিদাঁনন্দমুত্তি, আমি 

স্বভাঁবতঃ সর্বদাই মুক্তন্ব রূপ । 
শিষ্য । সমাধিবান্ যোগীর এরূপ জ্ঞান জন্মে, এই কথা বলিতে- 

ছে? কিন্তু তৎপুর্ষে সাধকের এব্প জ্ঞান জন্সিয়া থাঁকে,_তাহ! 

না! জন্মিলে, যোৌগাদিতে মনাকুষ্ট হইবে কেন? 

গুরু । সেকথা স্বীকাঁর করি, কিন্ত সে জ্ঞানে আর এ জ্ঞানে 

রহ প্রভেদ। সে জ্ঞান বিশ্বাস দ্বারা; শাক্ষোপদেশ দ্বারা । আর 
সমাঁধি-জ্ঞান আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া । সমাধিযোৌগে আত্ম- 

সাক্ষাৎকার লাভ হয়, স্ততরাং তখনকার জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 

' তোমায় এস্থলে বলিয়া রাঁখি, সদ্গুরুর উপদেশ লইয়া! সমাধিযোগ 
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সাধনে প্রবৃত্ত হওয়1 কর্তব্য । কেবল গ্রস্থ পাঁঠদ্বারা এই মহৎ্কার্ষ্যে 

লিপ্ত হওয়া কর্তব্য নহে,__ডাহাঁতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে । 

সমাধি ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ,__ 

সমাঁধিঃ সমতাঁবস্থা জীবাজ্মপরমাত্মনোঃ | 

নিশ্তরঙ্গপদপ্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥ 

নিঃশ্বীসোচ্ছাসমুক্তো বা নিষ্পন্দোচললোচবৰ: । 

শিবধ্যায়ী স্থলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে । 

ন শ্রণোতি যদ কিঞ্চিৎ ন পশ্ততি ন জিদ্রতি । 

ন্ চস্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥ 

পরমাত্মার সহিত জীবাত্সার এঁক্য হওয়া আর সমাধি হওয়া সমাঁন। 

নিস্তরঙ্গ পদলাঁভ ও পরমানন্দস্বর্ূপ প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি । শ্বাস- 
প্রশ্বীস-বর্জিত, স্পন্দরহিত, নিনিমেষচক্ষু, শিবধ্যানে লীনচিত্ত, এইবপ 

ব্যক্তিই যথার্থতঃ সমাধিস্থ । এবং যিনি কিছুমাত্র দেখেন না, শুনেন 

না, গন্ধ আভ্রাণ করেন না-_স্পর্শকেও জানেন না, তিনিও সমাধিস্থ । 



তৃতীয় অধ্যায় । 
০১৬ ০ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

মন্তরযোগ । 

শিষ্য। অতঃপর মন্ত্রযোগ ও তাহার সাধনার কথা বলুন ? 
গুরু । প্রণব প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে কব্রিতি যে মনোলয় হয়, 

তাহার নাষ মনযোগ! মন্ত্রদ্ধারা দেবতা আরাধনা করিতে করিতে 

মনোলয় হইলে তাহাও মন্ত্রযোগ । ভৃগু, কশ্তপ, প্রচেতা, দধীচি, ওর্ব্ব, 

জমদগ্ি প্রভৃতি এই যোগের উপদেষ্টা । 
শিষ্য । তাহা হইলে, এই যোঁগের মন্ত্রই প্রধান অবলম্বন ? 
গুরু । হা । 

শিষ্য । আমি বুঝিতে পারি না, কতকগুলি অক্ষর-সম্্টিতে এমন 

কি শক্তি ন্দ্যমান আছে, যাহার জপার্দি সাধনাদ্ারা যনোলয় বা 

মুক্তিলাঁভ হইতে পানে ? 

গুরু । তাহার আলোচনা করিতেছি । মন্ত্রশান্্ অতি সুক্ষ ও 

কঠোর বিষয়,-তাহাঁর আলোচনাও ততোধিক গুরুতর । অতএব 

সাঁবধানতার সহিত ধীর স্থিরভাবে ও মনোষোগের সহিত ইহার 

আলোচনা করিতে হইবে । অধিকন্ভত এতৎসন্বন্ধে আলোচনা করিতে 

হইলে আমাদিগকে বাজে কথা লইয়া বকিলে চলিবে না, শান্স লইয়াই 
অধলোচনা করিতে হইবে । মন্্ সম্বন্ধে বেদে যথেষ্ট আন্দোলন 
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হুইয়াছে। আগম ও পুরাণশান্তে তাহার পুনরাবৃতি! হইয়াছে । 
প্রথমেই শবের বিষয় দেখা যাউক। 

শবের (স্রের 59এছ0 ) উপকারিতা খখ্বেদে এইরূপ কথিত 

হইয়াছে। 
চত্বারি বাঁক পরিমিতা পদানি তানি বিছুর ক্রহ্ষণা এমাস্ুষিণা 

গুহত্রীণি নিহিতা নেক্ষফাস্তি স্থবিয়াম বাকো মান্ুষ্যাম বদস্তি । 

ইহার অর্থ_বাক্ চারিপ্রকার। ক্রীক্ষণগণ বেদে তাহা শিক্ষা 

করিম্বাছেন। উহাদের মধ্যে তিনটি ধন্তাত্মক অর্থাৎ বাক্যদার! 

তাহাদিগকে প্রকাশ করা যায় না।? আর একটি বর্ণায্মক, অর্থাৎ 

ভাষায় ব্যক্ত করা যায়। 

ইহা হইতেই চারিটি শ্রেণী বা বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদ 
চারিভাঁগে বিভক্ত । বৈদিকগণ বলেন-_ প্রণব “৩” ও ব্যান্ততি “ভূঃ 

তুবঃ স্বঃ” ইহারাঁও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত । বৈয়াকরণিকেরা উহাাঁকেই 
ব্যাকরণের অঙ্গ অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত বলিয়া 

অভিহিত করিয়াছেন । নিরুক্তবাদীব উহাঁকেই খকৃ, যজুঃ, সাম ও 

অথর্ব এই চারিভাঁগে ভাগ করিয়াছেন । মন্ত্রশাস্ত্রে যাহা নিখিত 

আছে, তাহাই নিরুক্তবাদিগণ পরা, পশ্স্তি, মধ্যমা ও ঠৰথারি এই 
চারিপ্রকার বাক বলিয়া আখ্যা প্রদান করিক্াছেন। 

এই পরা, পঙ্গন্তি, মধ্যমা ও বৈখারি হইতেই মন্ত্রশাস্ত্রের ভিত্তি 
প্রস্তুত হইয়াছে ;__-তাহা৷ লহয়াই আমানিনতে আলোচনা! কব্িতে 

হইবে। 

শব্দের যে কতদূর শক্তি আছে, তাহা আধ্যগণ বাক্ত করিয়া গিক্ষা- 
ছেন॥ 'যোঁগস্ুত্রের লেখক পতঞ্জলি তাহার বিখাত গ্রন্থ মহাভাষ্যে * 

পট ০ শশী শাীশীিপাী শাল শশা শশী আশ শাশিিপপপীপিশাপিপীি শশী 

পাশিনীব্যাকরণের টীকাবিশেষ | 
শা শিপ 7 পপ শি 
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কাব্যস্থলে বলিয়াছেন__কেবল বৃষের স্কানস ত্রাহ্মণের চারিটি শৃঙ্গ 
আছে । এখানে শৃঙ্গ অর্থে বেদ। ইহাতে শবত্রন্ষের কথাই বলা 

হইয়াছে ;_অর্থাৎ বেদ শব্য়্ ব্রক্ধ। ত্রাক্ষণ সেই চাঁরিবেদ পান 

করেন, অতএব ধর্মরূপ চতুষ্পাদে তিনি অলম্কৃত, ইহাই বুঝাইতেছে । 
মন্ত্রের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে+_ 

যথা.-__বিশেষ্য, ক্রিয়া, উপসর্গ ও অন্ঠান্ত বিভক্তি । তিনটি পদ, 

তিন কাল ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান । ছুই মন্তক,শব্দের ছুই 
্ররৃতি স্থায়ী ও অস্থায়ী বা কত্রিষ। সাত হস্ত,সাতটি কারক । 

ধৃতিন দিকে আবদ্ধ যথ1) বক্ষ: মস্তক ও গলা । বুষ এই নাম প্রদত্ত 

হুইয়াঁছে, কেন তিনি বর্ণ করেন । কি বর্ষণ করেন? জীবের 

নানাপ্রকার স্থখ দান করেন। আর কি করেন? ডাকেন_ শব্দ 

করেন । এই শব্দই ব্রহ্দ। তিনি জীবের শরীরে প্রবেশ করেন। কেন? 

দেহীকে পরমাত্সাঁর সহিত লীন করিবার জন্য | 

মহাঁভাষ্যের টীকাকাঁরগণ বলেন_ স্থায়ী শব্দ * মানুষের দেহে 

প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বা সেই মানুষকে স্থায়ীশব্দে অর্থাৎ শব্দব্রহ্গে 

লীন করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি বাঁক্সিদ্ধ অর্থাৎ সত্যবাদী, যাহার জ্ঞান- 

ময় বাকান্বারা পাঁতক ধৌত হইস্বাঁছেঃ তাহাঁরই দেহে এই শব্দমক্ ব্রহ্ম 

প্রবেশ করিয়া থাঁকেন। 

ইহাতে বুঝিতে পারা গেল যে, সত্যবাদী ও জ্ঞানী না হইলে মন্ত্র 
যোগ সাধনাক অধিকারী হওয়া যায় না। 

পতঞ্জলি তৎপরে ঠবদিকস্তোত্রের কথা বপিয়াছেন । বলিয়াছেত্র-_ 

ব্রাঙ্ষগণ জানিতে পারিয়াছেন, বাক্য চাব্রিভাগে বিভক্ত। । ক্রাক্ষণ- 

7৬ যাভার কোন কারণ নাই, স্বতঃই যাহা হইযাছে, এরূপ শব্দকে স্থায়ী শব্ধ 
ধলে-! 
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শাণ জানিয়াছেন, এই জন্য যে, তাহাদের মনের উপর ইচ্ছ1শক্তি পরি- 
চাঁলনের ক্ষমতা আছে*+অপরের নাঁই বলিয়া তাহারা জানিতে 

পারে না। উহ্থাদের মধ্যে তিনপ্রকার কোন গহ্বরে নিহিত ছিল ॥ 

€ গহ্বর শব্দের ভাবার্থ, যেখানে শব্ধসংক্রান্ত গোপনীয় ভাষ্য শিক্ষা 

হয়।) মানবগণ সেই তিন প্রকার শব্দের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 
ধে বাক্য কেবল উচ্চারিত হয়, তাঁভা চতুর্থ । বাক্যের চারি অংশ 
কথার চারিটি শ্রেণী । যথা__বিশেষা, ক্রিয়া, উপসর্গ ও বিভক্তি ॥ 

মুখ দিয়া যাহা নির্গত হয়, তদ্যতীত আর যে তিন প্রকার আছে, সে 

গুলির চচ্চা বা আন্দোলনের উপায় নাই। শব্দের শেষ বিভাগই 
আন্দোলন হয়,অপর তিনটি বিভাগ যে কি, তাহা সাধারণে অবগত 

নহে। শব্দ উচ্চারিত হইবাঁর পুর্বে এ তিন অবস্থা হয়, কিন্ত 

সাধারণের বোধগম্য নহে। 

পতঞ্জলি বলেন, ধীহারা এই ব্যাকরণ রীতিমত শিক্ষা করেন» 

তাহারাই বেদপাঁঠে অধিকারী হয়েন, অর্থাৎ বেদকে দূষিত না করিয়। 
উচ্চারণ করিতে ও অর্থবোধ করিতে সক্ষম হয়েন। এখাঁনে ব্যাকরণ 

শব্দের অর্থ_টবখারিবাক্, অর্থাৎ শব্দের যে বিভাগ মাঁনবের বোধগম্য ॥ 

অপর তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ অনধিগম্য | 
শ্রতিপরম্পরাঁয় অবগত হওয়া যাঁর যে, শ্র্যদেব হন্ুমান্কে নক্ষ 

প্রকার ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং এঁ নয়টির শেষটি পরিত্যাগ 

করিয়া (কারণ শেষোঁক্তটি মানবের বোধগম্য নহে ১ এখন আটপ্রকার' 

ব্যাকরণ আছে, -যন্বারা গুহা বাক্যের বিষয় অবগত হইতে পারা 

বাঁয়। বাক্যের শেষ অবস্থাই জ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ পতঞ্জলির মতে, 
মনের উপর আধিপত্য স্থাপনের ইহাই সোপান । 

উৎপত্তিস্থান-ভেদে বাক্য, বৈখারি, মধ্যম ও পত্তান্তি এই তিন না 
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অভিহিত । পশ্বনস্তিই ইহাঁর মধ্যে চরম ও অদ্ভুত । যাহা শোনা যাঁর, 
তাহাঁই বৈধারি। টৈখারি শ্রবণের বিষয় অর্থাৎ কর্ণেজ্য়ারা 

অন্তত হয় । মধ্যম--অস্তঃকরণে অবস্থিত ; কথোপকথনের (কথার ) 

কারণস্বক্ূপ ॥ এতত্বযত্ভীত বাঁক (কথা ) অনুভব করা যাইত না। 

আর পশ্যন্তি অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান ), 

ভাহা সাধারণের বোধগম্য নহে । কিন্ত ই্তা্বারা সাধারণ ব্যক্তিগণ 

স্থিরমনে চিন্তা করিলে ধাতু ও বিভঞ্িব প্রভেদ বুঝিতে পারেন । 

উপরে যাহা বলা হইল, তন্দ্রা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, 

সাধারণ কথা যে মিয়মীধীন, মন্ত্র-কথাঁও সেই নিয়মের অধীন । যেহেতু, 
মন্ত্র আর কিছুই নয়, কেবল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র। অতএব 
এখন আমরা মন্ত্রশব্দের অর্থ কি, তাহাই জানিতে চেষ্টা করিব । 

মন্ত্শব্দ, মন ধাঁতু হইতে উৎপন্ন। মন ধাতুর অর্থ চিন্তা করা । 

মন ধাতুর অপর অর্থ এই যে,_-উপাঁসককে এই অজ্ঞাত শক্তির উন্ততি 

করিতে যাহা কিছু বিদ্র-বিপত্তি ঘটিভে পাঁরে, তাহা হইতে রক্ষা করা। 
অর্থাৎ যিনি এই অজ্ঞাত অদ্ভুত শক্তির উন্নতি-কামনাঁয় উহার আহু- 

যজিক কন্মে প্রবৃত্ত হন, তাহাকে নানাপ্রকার বিদ্র-বিপত্তিতে পতিত 

হইতে হয়,মন ধাতুর অর্থ» সেই.বিদ্র-বিপত্তি ভইতে কর্খ্ীকে রক্ষা 

কলা । এই শব্দটি আবাঁর মনন, এই শব্দেরই মত । মন্ন অর্থেও চিন্তা 

কর! । ব্রঙ্গে.লীন হইবাঁর ই1 একটি পথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 

£মন্ত্ুশ্ান্মে বর্ধক বিন্দু ,বলিয়া অভিহিত...ক্রা. হইয়ুছে। বীজ 
ইহার শকি। তন্বশান্ত্ে এই বীজকে শক্তি বা প্ররূতি নাম দেওয়া 

হইয়াছে, । তাহাদের একত্রীভূত কার্ধাকে শব্বব্রঙ্গের নাঁদ বলে | মন্ত্র 

ছারা কিরূপ শব্দ হয়, সে বিষয়ে অতি সামান্ত মতভেদ আছে । এক- 

দল উপাঁসক বলেন, উহা শব্দব্রন্ষের প্রকাশক । অপর দল বলেন,-_- 
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স্পা পীশপীপাপীসিস্পিপাসপীশীশিশিশা শি পিসি পিসী শি শিপ পিপাসা 

শক্তর প্রকাশক । আর একদল বলেন, শব্জত্রন্ম সকল পদার্থে ই 
বিদ্যমান । মানবের কুগুলিনী-নদীতে এই শক্তি আছে, আর সেখান 

হইতেই বর্মমালার প্রত্যেক অক্ষরের উৎপত্তি হয় | * 

আমাদের তিনটি প্রধান দেবতা, ব্রঙ্গা, বিধুঃ ও মহেশ্বর । ইহার। 

একই ব্রন্দের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-শক্তিদ্বারা স্ হইয়াছেন। ইহার 

বিকাশ মহৎ্-তিন ভাগে বিভক্ত . সাক, রীজস ও তামস। ইহা 

হইতেই তিন অহঙ্কারের স্থট্টি। অভঙ্কারের মধ্যে দশ দেবতা , যাঁহা- 

দিগের নাম দিক্ (দশদিকৃ ) বায়ু, অশ্বিনী, অগ্রি, স্ছ্, প্রচেতা, 

ইন্জ্, উপেন্ত্র মিথিরন এবং দশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাআ্া। ইহা হইতে 

পঞ্চভূতের স্থষ্টি হইয়াছে । 

যোগশাস্ত্ে এই পঞ্চভৃতের আকার বা তত্ব এইরূপ নির্দিষ্ট 

৯২ জল, স্পতেস, /৬ বায়ু, হইক়াছে। যথা শ্রক্ষিতি, 

(::) আকাশ। 

সংস্কৃত অক্ষরের সকলগুলিই এই তত্ব হইতে উদ্তত। এই সমুদয়. 

আকার মন্ত্রশিকার বিশেষ উপযোগী । অর্থাৎ যেস্থলে যে তত্তের 

আকার চিন্তার কথা উল্লেখ আছে, সে স্থলে এ্রব্ধূপ আকার চিস্তনীর | 
সপে শিস পাপা পাস রা & 

* হৃপ্তা নাগোপষা হোবা স্ফ্ন্তী প্রভনা স্বয়া। 

অহিবৎ সন্ধিসংস্থান| বাকৃদেবী বাজসংজ্ঞকা ॥ 

কুগুলিনী প্রনুপ্ত দর্পেরর আকার ধারণপূর্বক নিজপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া 

শিপ্রা বাইভেচ্ছেন্ন। ইহার সকল অবয়রসংস্থান সর্পের ন্যায় | ইনি বাকৃদেবী ; ইহ” 

হইতেই সকলের বাক্যক্ষস্তি হয়। ইশি ( বর্ণময়ী) সমগ্র বীজনক্্স্বরূপ1। 
শিবসংহ্ত | 

0৬ 
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পিস অত 

এই পঞ্চ মহাঁভৃত তহইতে মানবদেহ উৎপন্ন, এবং তন্মধ্যে কুগুলিনী 

শক্তি সংস্থাপিত । যোঁগশান্ত্রে রপকভাঁবে কথিত হইয়াছে যে, দেহ- 

মধ্যে তিনটি নদী প্রবাহিতা। উহাদিগকে ইড়াঃ পিল ও সুযু়া 

বলে ইহারা” নাঁদিকাঁ”হইতে নাভির কিঞ্চিৎ অধোঁদিক পধ্যস্ত 

বিস্তৃত, এবং গুহাঘ্বারের কিছু উপরেই কুগুলিনী শক্তি বিদ্যমান । 

কথিত আছে, -তিনি সর্পের হায় জড়াইয়! থাকেন, এবং যখন 

যোগক্তিয়াদ্ধারা জাগ্রত করা যায়, তখন প্রসারিত হন ও ব্রহ্মতার 

পরিক্ষার করেন। 

_. এই কুগডলিনী হইতেই শব্দের উৎপত্তি। কুগুলিনী হইতে শব্ব 

উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে পরা, পশ্তস্তি ও মধ্যম, এই তিন অবস্থা 

অতিক্রম করিয়া অবশেষে নির্গত হয়। যখন নির্গত হয়ঃ তখনই 

আমরা তাহা শুনিতে পাই, ও বলিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি । 

স্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। দার্শনিকগণের মত এই যে, 

শব্দ-জগত্ শব্দ হইতেই; উৎপন্ন অর্থাৎ যে কথা বা শব্দ কোন বস্ত 

নির্দেশ করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহার সহিত সেই বস্তর বিশেষ সা দৃষ্ত 
আছে । 

মহর্ষি পতগ্রলি এই বিষয় অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন । তিনি 

শব্দ ও কথার মধ্যে কথাকেই প্রথম বলেন । কথা! আগে, শব্দ পাছে । 

মনে কর, গাভী একটি কথা-_গাঁভী বলিলে আমরা,কি বুঝি? চারি 

পা, লেজ, ককুৎ, খুর ও শিংযুক্ত একটি জীব। তাহাই কি গাভী? 
উহার অঙ্গসঞ্চালন, চক্ষুর দৃষ্টি--তাহাই কি গাভী? পতগ্রলি 

বলেন” না। ওসকল গাভীর কাধ্য। তবে তাহার গৰয়ের শ্বেত, 

কুষ্ণ অথবা! তাতবর্ণ ইত্যাদি গাঁভী। পতঞ্জলি বলেন,”_না, তাহাও 

সল্ট । তবেকি? কাহাকে গাভী বলিব অথবা গাভী বলিতে 
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কি বুবিব? গাভী একটি কথা । যে কথা মুখ দিয়া নির্গত হইলে, 

আমরা সেই শব্দ শ্রবণমাত্র উপলব্ধি করি যে, এই প্রকার চতুষ্পদযুক্ত, 
পুচ্ছসুক্ত, খুবযুক্ত, শুঙ্গযুক্ত একটি জীব। গাঁভী সেই শব্দ ভিত্র আর 

কিছু নভে । এতত্দ্ারা বুঝিতে পারা যায় যে, তদাত্ কোন কথা ও 

সেই কথা নিপ্দেশক বস্তমধ্যে বিশেষ সাদুশ্বা আছে । 

পুর্ন উক্ত হইয়াছে যে, কুগুলিনীতে পৃর্চাশূটি..অক্ষ্র..আছে। 
ইতার আর্থ অনেক প্রকাঁর। যস্ত্রশাস্ত্রে এপ কথিত আছে যে, এই 

পঞ্চাশটি টি অক্ষর ই ও কুগুলিনীর.. পরা, অবস্তা হইত উৎপন্ন, এবং ইহা 

ভইন্তো যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাই » স্বরূপে প্রকাশিত । €বয়াঁ 
করণিকগণ বলেন,_ইহ1 হইতেই সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি অক্ষরের 
স্ট্টিহইয়াছে। 

বখন কোন শব্দ.করিবার জন্ প্রথম চেষ্টা কর হয়, তখন হৃদয়ে 

বা. অন্তঃকরণে, প্রথমে প্রণব বা “ও”কার শব্দ হয়। যখন কোন 

একা ক্ষর শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখনও এই প্রণব উচ্চারিত হইয়া 

থাকে । কোন স্ুবযন্ত্রে আঘাত করিলে এই প্রণব ধ্বনিত হয়। 

যভকাল “দহে প্রাণ থাকিবে, ততকাঁল দেহমধ্যে এই শব্দ ধ্বনিত 

হইবে, ইহা দেহমধ্যে সর্বদাই ধ্বনিত হইতেছে । ইহা শুনিব।র 

জন্ট উপযুক্ত হইলে, সর্বদাই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে । আমরা 
অন্তান্থ শব্দে অত্যন্ত আকুষ্ট,_তাই এ শব্দ শুনিতে পাই না। নতুবা 

দেহমধ্যে অহনিশি এ শব্দ উথ্থিত হইতেছে । এই তত্ব হইতে জ্ঞাঁনি- 
গণ বিবেচনা করেন যে, সর্বত্রই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কারণ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন শর করিবার, পূর্বেই . এই. প্রৃৰ-ধবলি 
আমদের হয়ে ধ্বনিত 

আর্য খধষিগণ এই জন্যই প্রণবকে প্রর্থথ শব্ধ বলিয়া নিদ্দেশ 
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রিনা প্রণৰ প্রথম শব্দ বা প্রথম(মন্্। ইন্থার আর একটি 

অর্থ ব্রক্ষ১--সকল পদার্থেই বিদ্যমান । হ্ষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই 

প্রণব । 

এখন আমরা মন্ত্রের আদি কি জানিতে চেষ্টা করিব। পূর্বেই 
বলিয়াছি ঘে, কুগুলিনী হইতে, শব্দে উৎপত্তি। কুগুলিনী হইতে 
উৎপন্ন ভইয়। ইড়া, পিঙ্গল বা স্রযুন্নাৌপথে প্রবাহিত হয় এবং অবশেষে 

মুখ দিয়া নিগত হইয়া থাকে । এই নাডীত্রয় ফাণপা এবং নাভির 

অক্ধাঁদেশে গিয়া! শেষ হইয়াছে । ইহাদের মধা ভইতে প্রীণ, অপান, 

মান, উদান, ব্যান, নাগ, কুম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনগ্রয় এই দশ 

প্রকার বাধুর উৎপত্তি হইয়ীছে | 

শব্দ, কৃণগুলিনী হইতে উৎপন্ন ভষ্টয়া পরর্দোলিখিত নাডীতয়ের 

কোঁন একটির মধ্যে গমন করে । ঘেবপ অক্ষর উচ্চারণ করিবার 

আবশ্বক হয়, শব্দ আপনা হইতেই সেই নাডীতে গমন কষে । অ 

হইতে অঃ পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষর ইডা ছারা প্রবাহিত হয়| ক হইতে 

আ পর্য্যস্ত পিঙ্গলা পারা, এবং য হইতে ক্ষ পর্যান্ত স্ুষুযীপথে বাঁহিত 

হইয়া থাকে । এই তিন নাড়ীর আদিদেবতা চন্দ্র, স্্য্য ও অগ্রি। 

অর্থাৎ এ ক্র দেবতার সহিত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুখুয়া নামক নদীতয়ের 

একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সে সঙ্বপ্ধ যে কিঃ তাহা! আমরা 

অন্তভব করিতে পান্বি না। রা 

ক হইতে পর্য্যন্ত অক্ষর গুলিকে প্রাণী বলে? আর অ হইতে 

অঃ পর্য্যন্ত অক্ষত্র গুলিকে প্রাণ বলা যা। ইহাই পঞ্চবিংশতি 
ত্র রে বাঁ আকুতি । শেষ অক্ষরটি অর্থাৎ ম-কার ভীবাত্মার 

পঞ্চবিংশহত অবস্তা । ম হইতে ক্ষ পর্য্ত তৃতীয় অশেনীর  অক্ষরগুলি 

সুত্র লা প্রঘাভিত হয় বলিক্বা উহাদিকে ব্যাপক বলে। ব্যাপক 
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খুলি প্রথমোঁক্ত ছুই শী দ্বারা গঠিত, এবং মন্ত্শান্ত্রে এইগুলি 

বিশেষ আবশ্যকীন্ন | 

কুণডলিনী হইতে শব্দ যখন কোন নাঁড়'র শেষ পর্যন্ত গমন করে, 

তখন শব্দের পরা অবস্থা, নাঁড়ীর মধ্য দিয়া যখন গ্রবাঁহেত হইতে 

থাঁকে, তখন ভাহার পশ্রান্তি অবস্থা, নাড়ীর গলা পর্যন্ত মধ্যম-অবস্থঠি 

এৰং যখন শব্দ গলা হইতে মুখে উপনীত হয়ঃ তখনহ তাঁহার বৈথারি 

অবস্থা । অক্ষরগুলি ৰা শব্দ পাঁচভাগে বিভক্ত । পঞ্চভৃত হইতেই 
সমুদয় অঙ্গরের উৎপত্তি । যেষযে ভূতের যেযে অক্ষর, তাহা শাস্ত্রে, 

এই নি্দিউ হইয়াছে । যথা১ 

বায়ু-ক খগঘঙ অ আখ অঃ শয। 

অশ্রি-চছজবাঞইঈবক্ষর কঃ 
পৃথিবী-_-ট ঠডঢণউউ ৯ ষল। 

জল- তথ দধন এইস এ। 

আকাঁশ-পফবভম ও ও ংঃ রি 

উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য কতকগুলি শব্দের মিলনই মন্ত্র। তাই মন্ত্ 

এক বা ততোর্ধিক পদসমষ্টি মাত্র । তবে সহস্র পদের অধিক মন্ত্র 

হয় না। কোন নির্দিষ্ট ফললাঁভ করিবার জন্য এক, ছুই বা ততো- 

ধিক পদসমষ্টিবর ( ৫বজ্ছানিক উপায়ে শব্দের মিলন ) প্রয়োজন । 
এই শব্দের মিলন বা পদসমষ্টির ক্ষমতা অসীম । এই গুলি এব্ং 

চাঁরিপদবিশিষ্ট মন্্গুলির আর বিশেষণ করিয়া .বিশ্লেষণ করিবার 

আবশ্যকতা নাই । কিন্ত পাঁচ বা ততোধিক পদসমষ্টিযুক্ত মন্ত্রগুলি 

অতি অল্পসংখ্যক বীজ হইতে উৎপন্ন । বহুপদ-সমষ্টিযুক্ত মন্ত্রগুলির 

দেবতরঁর নাম উল্লেখ নাঁই। তবে যে বীজ হইতে উহার উৎপন্ন 

হইয়াছে, তাঁহা বিশদরূপে জানিতে পারিত অতি. সহজেই দের্তাঁর' 
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নাম জানা যাঁয়। পাঁচ বা স্ততোধিক পদযুক্ত মন্ত্রগুলি তিনভাগে 
বিভক্ত । €১) প্রণব ; (৯) বীজ ( মন্ত্রের উদ্দেশ্যজ্ঞাপক তত্ব); 

€৩) দেবতার নাম। সকল মন্ত্র প্রণব হইতে আরম্ভ নহে। কিস্ত 
যে গুলি প্রণব হইতে আরজ, সেই গুদি, সেই দেবতাব্র অতি পবিজ্ঞ 
অন্ত্র। কারণ, প্রণবই সকল মন্ত্রের আদি । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 

মি ০ 

মন্ত্রের উদ্দেশ্য ও বিভাগ । 

প্র | অতঃপর তোমার নিকটে মশ্থের উদ্দেশ ও বিভাগের 

কথা বলিৰ। মঙ্ের উদ্দেশ্য অনন্ত । আত্মোস্ছতিই মানবের প্রধান ও 
একমত্র উদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য । ততন্ভিম্ন অন্যান্য কাধ্যে ফললাভের 

নিমিত্তও মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

তন্ত্রশান্্ে যে প্রধান ফট কশ্মের উল্লেখ আছে, ভাহাঁও মন্ত্রের ঘাঁর! 

সম্পন্ন হয়। শীস্তিকর্্ম, বশীকরণ, স্তন্তন, বিদ্বেষণত উচ্চাঁটন ও মারণ, 

এই ফট. কশ্ম। যে কন্মদ্বাত্বা রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহাদি দোষ শাস্তি হয়, 

তাহাকে শাস্তিকশ্ম বলে । যাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে 

বশীকরণ বলে । যে কশ্মদ্বারা প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম 
স্তস্তন; এবং যাহাতে পরস্পর প্রণয়ী ব্যক্তিদিগের প্রণয় ভঞ্জন হইরা 

উভয়ের মধ্যে বিছ্েষ উৎ্পন্্র হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ বলে। যে কম্মঘার! 

কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাঁদি হইতে ভ্রষ্ট করা যায়, তাহার নাষ 

উচ্চটন, এবং যাহাতে প্রাণিবর্গের প্রাণিবধ কৰা যায়, তাহাকে যারশ 

বলেন তন আকর্ষণ ও আপ্যায়ন ছুই প্রকার কম আছে। 
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মন্ত্র বা বীজের বিভ বিভক্তিও উদ্দেশ্য জ্ঞাপক। যথা,-- 

বন্ধনোচ্চাটনে দ্বেষে সংকীর্ণে ছ' পদং জপেৎ। 

ফটকারং ছেদনে হু' ফট বিষ্টিগ্রহনিবারণে | 

পুষ্টৌ চাঁপ্যায়নে বৌষট. বোধনে মলিনীকতৌ । 
অগ্নিকাষ্যে জপেৎ ম্বাহাং নমঃ সব্বত্র চাঁচ্চনে ॥ 

বন্ধন, উচ্চাটন ও বিছ্বেষণকার্যে হু মন্ত্রের সহিত জপ করিবে? 

ছেদনে ফটও গ্রহরিষি নিবারণে হু' ফট, পুষ্টিকার্য্যে ও শাস্তিকর্মে 

বৌষট, হোমাদিতে স্বাহা এবং সর্ব প্রকার পুজাদিতে নমঃ এই 
বিভক্তি যোগ করিবে । ্ 

শীস্তিপুর্টিবশদ্বেষাকুষ্টাচ্চাটনমারণে । 
ত্বাহা স্বধা বট হু চ বৌষট. ফট. যোজয়েৎ ক্রমাৎ ৷ 
বশ্টাকর্ষণ-সম্ভাপজরে ব্বাহীং প্রকীর্তয়েৎ। 

ক্রোধোপশমনে শান্ত গ্রীতৌ যোজ্যং নমো বুধৈঃ | 
বৌষট, সম্মোহনোদ্দীপপুষ্টিমত্যুয়েষু চ। 
হুংকারং প্রীতিনাঁশে চ ছেদনে মারণে তথা । 

উচ্চাটনে চ বিদ্বেষে কৌষট. চাঁন্বীকুতো বষট.। 

মস্্োন্দীপনকাধ্যেষু লাভালাঁভে বষট. স্বতম্ ॥ 

শাস্তি ও পুষ্টকার্ষ্ে স্বীহা, বশীকরণে স্বধাঃ বিদ্বেষণে বষট্, আকর্ষণে 

হুঁ, উচ্চাটণে বৌষট- ও মারণে ফট. ব্যবহার করিতে হয়, এবং উক্ত 

মন্ত্রে বশীকরণ, আকর্ষণ ও জ্বরসস্তাপ নিবারণ এই ২কল কার্ধ্যও 

করিবে । ক্রোধ নিবারণ, শান্তিকার্যয ও প্রীতিনদ্ধন এই সকল কার্যে 
পণিতগণ মম$ শব্দ প্রয়োগ করেন । সন্মৌোহন, উদ্দীপন, পুষ্টিকার্ধ্য ও 

মৃতু।/নিবারণ এই সকল কার্ষেয বৌমটও প্রণরভঞ্জন, ছেদন ও ম্যরণে ' 
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টি টির স্পা শিপপাসপীপিপাাপাসপপ পাশ শশী সপ 

হু', 'উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে বৌষট, অন্ধীবারণে বষটও মন্ত্রচৈতগ্ত ও 

লাভালাভ প্রভৃতি কার্য বষট. এই বিডক্তি প্রয়োগ করিবে । 

অর্থাৎ যে কাধ্যে যে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই দেবতার মন্ত্রের 
সহিত কাঁধ্যবিশেষে এ সকল বিভক্তির যৌগ -করিতে . হস্ত । যেমন 

ভোমে-ভূরগ্রর়ে স্বাহা”। নূতন শিক্ষার্থীদিগরকে এ সকল বিষয় সবিশেষ 

লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা সাঁফল্যলাভে বিদ্ব ঘটিতে পারে । 
নৃতন শিক্ষার্থীকে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখনই''ভিনি 

' একটি মন্ত্রে দাক্ষিত হইলেন, তখনই সেই ইন্াঁশক্তিরও সাধক হইলেন, 

এবং তখন কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত তাহা স্থির করিরা সেই ক্রিয়ার 

বিভক্তিস্থির করিয়া মন্থের সহিত যোগ করিতে হইবে । উপরি-লিখিত 

নিয়ঘগুলির প্রতি লক্ষ করিলে মন্্ নিশ্চয়ই ফলপ্রস্থ হয়। ইহাতে 

আরও এই বুঝ! যাঁয় ঘে, ইক্ছাশক্তির উপকারিতা অতীব আবশ্যকীয় । 

অন্থে শক্তির বিকাঁশ হয়, আর বিভক্তি ইচ্ছার জ্বাপক হব। 

মন্ত্র ত্রিবিধ,__পুত, স্ত্রী, ও ক্লীব। 

স্ত্রীপুংনপুংসকত্বেন ত্রিধা স্থ্যুমস্ত্িজাতিয়ঃ | 

স্্রীমন্্া বহ্িজাক্সান্তা নমোহস্তাশ্চ নপুংনকাঃ « 

হু' ফট, পুমাংস ইতুযুক্তা বশ্যশাস্ত্যভিচারকে । 

ক্ষুদ্রক্রিয়া হযপধ্বংসে স্থিয়োহন্তিত্র নপুংসকাঃ ॥ 

মন্ত্রসকল স্থ্রী, পুক্তব ও নপুংসক, এই তিনজাতীয়'। হে সকল 

মন্ত্রের অন্তে স্বাহাী এই শব্দ আছে, সেই সকল মন্ত্র স্ত্রীসংজ্ঞক | 

যাহাদের শেষে নমঃ শব্দ আছে, তাহারা নপ্ুংসক, আর যাহাদের 

অস্তে ভু ফট. আছে, তাঁহারা পুকুষজাতীয়। বশীকরণ, শাক্তি ও 

, অভিচারকশ্মে পুরুষ মন্ত্র, ক্ষুদ্র ক্রিয়াদি বিনাঁশে স্্রীমন্ত্র ইহা অন্তত 

নপক মন্ত্র প্রশস্ত । 
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তারাস্ত্যাগ্রিবিল্বপ্রানো মন্ত্র আগ্নেয় উচ্যতে | 
সৌম্যাশ্চ মনবঃ প্রোক্তা ভূয়িষ্েন্দমব তাঁক্ষরা2 ॥ 
আগ্রেকমন্াঃ সৌম্যাঃ স্যুং প্রায়শোহন্তে নমোহন্থিতাঁঃ ২ 
মন্ত্রঃ শাস্তোহপি বৌত্ত্বং ছু” ফট. পল্লবিতো যদি ॥ 
স্রপ্তঃ প্রবুধ্যমাঁনোহপি মন্ত্রঃ সিদ্ধিং ন গচ্ছতি । 

ত্বাপকালোবামবাঁভোজাগরো দক্ষিণাবহঃ। 

ত্বাপকালে তু মন্বস্ত জপো ন চ ফলপ্রদঃ ॥ 

আগ্রেয়াঃ সংপ্রবৃধ্যস্তে প্রাণে চরতি দক্ষিণে 

ঘামে চরতি সৌম্যাঁশ্চ প্রনুদ্ধা মন্ত্রিণাঁৎ সদা ॥ 
নাডীদ্বপ্নগতে প্রাণে সর্ব্বে বোধং প্রক্মাজ্তি চ। 

প্রযচ্ছস্তি ফলং সর্ব প্রবুদ্ধা মন্ত্রিণাং সদা ॥ 

যে মঙ্গের অন্তে ও শব্দ আছে, তাহাকে আগ্রেয় মন্ত্র বলে । আর যে 

মঞ্চে ইন্দু ও অমৃতাক্ষর থাকে, তাহাকে সৌম্যমন্ত্র বলা যায়। সৌম্য 
পল্লবিত হইলে, তাহাকে আগ্মেয় মন্ত্র বলে। সুপ্ত মন্ত্র কখনও সিদ্ধ হয় 

না| বাষলাসায শ্বাস বহনকাঁে নিদ্রীবস্থা, এবং দক্ষিণনাসাক্স শ্বাস- 

বহনকালে মগ্দ্রের জাগ্রদবস্থাঁ। মন্ত্রের নিদ্রাকাঁলে জপ করিলে, তাহা 

ফলগ্রদ হয় না । দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহনকালে আগ্নেযমন্ত্র ও রাঁষ- 

লাসায় শ্বাসবহনকালে সৌম্য মন্ত্র প্রবুদ্ধ থাকে। এবং উভয় নাড়ীব্র বহন 
সময়ে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে ৭ শ্প্রবুদ্ধ মন্ত্র জপ করিলেই সিদ্ধ হয় । 

এতদ্বারা বিবেচনা করিতে পরা যাক যে,_এইরূপ বিভাগের 
একটি কারণ আছে। পহু ও ফট” এই ছুইটি শব্দ উচ্চারণ করিতে 

অধিক বলের প্রয়োজন হয় এবং আকাশে ( শৃন্টে) অনেক গোল- 
যোগ করে, এই জন্যই উহাঁদ্দিগকে পুতমন্ত্র রলা হইয়াছে । *ম্বাহা” 

“বৌষট,” ও “নমঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবলে উচ্চারিত হয়, এবং মুখ দিক 
€ 

০৭ 
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নির্গত হইলে আকাশে অধিক গোলযোগ &করে না, এই জঙন্ক উহা 
দ্িগকে স্ত্রীমন্ত্র বা ব্লীবমন্ত্র বলা হয় 1 একপদ্দবিশিষ্ট বা একাধিক অক্ষরে 

গঠিত মন্ত্রগ্ুলিও স্ত্রীনন্ত্র বলির। অভিহিত হইয়া থাকে । 

সংস্কৃত ভাবায় সর্তশুদ,সুতকোী মু আছে। একদল মন রশীস্ত্ের 
অধ্যাপক বলেন,_ঠিক সাতকোঁী নহে,-৬৭১১০৮:৮৬৩। প্রত্যেক 
মন্ত্র বিংশতি প্রকার ছন্দের কোন না কোন ছন্দের অন্ততুত্ত। এ 

ছাব্বিশটি বীজমন্ত্র একটি করিয়া লইয়া, দুইটি করিস্বা লইয়া, তিনটি 

করিরা, বা একপে ক্রমান্থয়ে মিলিত করিলে যে সংখ্যা হয়, তাহাঁই 

৬৭,১০৮,৮৬৩। ইহা বীজগণিত দ্বারা প্রাণ কৰা যাইতে পারে। 

অর্থাৎ ২৬টী বীজ ভিন্ন ভিন্ন ্ূপে মিপিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন শবের 

উৎপত্তি হয়! কিন্তু কথা এই ষে, এইবূপে মিলিত হইয়া কতপ্রকার 

শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে? এই প্রশ্বের উত্তর বীজগণিতদ্বারা 
অতি সহঙ্জেই অবগত হইতে পারা যাঁয়। ছাব্বিশটি বীজের একটি 

একটি বীক্ত হইভে ছাব্বিশটি শব্দ দুইটি করিয়া মিলিত হইলে 

কতকগুলি এরূপ শবের উৎপত্তি হয়, তিনটি করিয়া কতকগুলি হয়। 

এইরূপে ২৬টিকে সাঁজাইলে ২২৬.১ অর্থাৎ ৬৭,১০৮,৮৬৩ | মেই জন্যই 
কথিত আছে, সর্বশুদ্ধ ৬৭১১০৮,৮৬৩ মন্ত্র আছে। মঙ্্গুলি অগ্নি ও 

সোম, এই ছুই ভাগে বিভক্ত । যদি কোন মন্থের অধিকাংশ অক্ষর 

পিঙ্গল। হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অগ্নিমস্র বলে। 
আর বদি স্যুগ্না.হইতে হয়, তবে তাহাকে সৌমমন্ত্র বলে। 

রুদ্র, মজল, গরুড, গন্ধরব, যক্ষঃ রাক্ষস, সর্পচগ কিশ্লরঃ পিশাচ ভূত, 

£দত্য, ইন্জ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অন্সুর, এই পঞ্চদশ দেবতা সর্বপ্রকার 
মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে অষ্টাদশ প্রকার 

এ্সবতা মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা' উক্ত আছে। 

সপ কাপ পপ পপি পপপীসপী পপ শশা তিিতিতি 
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 ্পা্স্পসপপপপপলা পাপ পাপা পি পপি পপ পপ ০ পোশাশিসশীশ শি শা পপ 

অক্ষরাদি লইয়! মন্ত্রের ক্বংজ্ঞাভেদ আছে, এখং প্রবূপ সংজ্ঞাভেদে 

কাধ্যবিশেষে তাহাদের প্রয়োগ হইক্সা থাকে । একাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা 

কর্তরী, দ্বাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা মৃষল, পর্চাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা ক্রুর, যডডক্ষর 

মন্ত্রের সংজ্ঞা শৃঙ্খল, সপ্তাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা ক্রকচ, অষ্টাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা 

শূল, নবাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞ! বজ্র, দশাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা শক্তি, একাদশাক্ষর 

মন্ত্রের সংজ্ঞা পরশু, দ্বাদশাক্ষর মন্কের সংজ্ঞা চক্র, অ্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রের 

ন্রা কুলিশ, চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞ! নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা 
ভূষুণ্ডী, এবং যোড়শাক্ষর মন্ত্রের সংজ্ঞা পল্ম জানিবে। 

যে যে কার্যে যে মন্ত্র প্রশস্ত বলিয়া মন্ত্রশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা 

এই ; মস্ত্রচ্ছেদে কর্তরী মন্ত্র প্রশস্ত । এইরূপ ভেদকার্য্যে স্চী, ভঞ্জনে 

মুদগর ক্ষোভপণে মুষল, বন্ধনে শৃঙ্খল» ছেদনে ক্রকচ, ঘাতকাধ্যে শুল, 

স্তস্তনে বজ্র, বন্ধনে শক্তি, বিদ্বেষে পরশু, সর্বকাধ্যে চক্র, উন্মাদকরণে 

কুলিশ, টসহ্ভেদে নারাচ, মাঁরণে ভূষু্ডী, এবং শান্তি-পুষ্ট্যাদি কহ্দে 

পদ্মমন্ত্র প্রশস্ত । এই সকল শান্ত্যাদি কম্ম বামাচার-বিরোধী, অর্থাৎ 

দক্ষিণাঁচাঁরে উক্ত কাধ্য সকল করা কণপ্তক্য | 

মন্বশানত্রমতে মঞ্ত্রেরে যোজনপলবাদি শির্ণয় কবিমা কাঁধ্য করিতে 

হয়। তন্মতে*_- 

পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাত্মা মাতিক। পরমেশ্বরী । 

তক্ষোৎপন্না মহারুত্যা টত্রলৌক্যাভয়দায়িনী। 

যথা কামোজপঃ কাধ্যেো মঙ্জ্ুণামপি মে শৃ্চু ॥ 

মাতৃকা দেবী পঞ্চাশঘ্র্ণরপা,_-এঁ সকল বর্ণ হইতে উৎপন্ন মন্ত্র 

ত্রিভুবনের ভয় নিবারণ করে এবং মন্ষ্যগণ যে কামনায় মন্ত্র জপ করে, 

তাঁহার সেই কামনা পুর্ণ হয়। 
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মারণে বিশ্বসংহারে গ্রহভৃতনিতারণে । 

উচ্চাটনে চ বিছ্বেষে পল্লৰঃ পরিকীত্তিতঃ ৷ 

মন্ত্রান্তে নামসংস্থানং যোগ ইত্যভিধীয়তে । 

শাস্তিপৌট্টিকে বন্যে প্রায়শ্চিত্তবিশোধনে । 
মোহনে দীপনে যোঁগঃ প্রযুঞজস্তি মনীষিণঃ ॥ 

স্তস্তনোচ্চাটনোচ্ছেদবিদ্বেষেধু স চোচ্যতে এ 

মন্ত্রসকল ছুই প্রকার, পল্লক ও যোজন । যে মন্ত্রের আদিতে নাঙ্ষ- 

. যুক্ত থাকে, সেই মন্ত্রকে পল্লবমন্ত্র বলে । মারণ, সংহাঁর, গ্রহতৃতার্দি 

নিবারণ, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ, এই সকল কার্যে পল্লবমন্ত্র প্রশস্ত । যে 

মন্ত্রের অন্তে নামযুক্ত থাকে, তাহার নাম ফোৌজন মন্ত্র । শাস্তি কম্ম, 
পুষ্টিকর্প্ন, বশীকরণ, প্রীয়শ্চিত্ত ও মোহন ইত্যাদি কার্যে পত্তিতগণ 
যোজন মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং স্তম্তন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ 

কাধ্যেও এ যোঁজন মন্ত্র প্রশস্ত । 

নাম্ন আছ্যন্তমধ্যেষু মন্ত্র: স্যাদ্রোধ উচ্যতে | 
মন্ত্রীভিমুখ্যকরণে সর্ধব্যাধিনিবারণে । 

জ্বর গ্রহবিষাদ্যাপ্তিশাস্তিকেষু স চোচ্যতে। 

সম্মোহনে স এবাথ মন্ত্রাণামক্ষরাপি চ ॥ 

নামের অংদি, মধ্য ও অস্তে মন্ত্র থাকিলে তাহাকে রোধমন্ত্র বলা 

যায় । এই মন্ত্র অভিমুখীকরণ, সর্ববরোগ নিবারণ ও জরগ্রহ বিষপীড়া দি 
শান্তি, এই সকল কাঁধ্যে প্রশস্ত ॥। সম্মোহনেও উক্ত রোধমন্ত্র দ্বারা! 

কার্য করিবে । 

একৈকাস্তরিতং যত্ত, গ্রথনং পরিকী্িতম্। 

তচ্ছান্তিকে বিধাতব্যং নামাদ্যন্তে যথা মনু ॥ 
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তৎ সংপুটং অববেত্তত্ত কীলনে পরিভাষিতম্। 

স্তম্ভ মৃত্যুপ্জয়ে ইচ্ছেত্রক্ষাদিবু চ সংগ্ুট্্ ॥ 
নাগ আদৌ অন্ুলোমেন অস্তে বিলোমক্রমেণ ইতি ভাবঃ ॥ 

যাহাতে নামের এক এক অক্ষরের পর মন্ত্র থাকে, তাহাকে গ্রথন 

মন্ত্র বলে। এই মন্ত্র শাস্তিকার্য্ে প্রশস্ত, এবং যে স্থলে নামের আদিতে 

অন্দলোমে ও নামের অস্তে বিলেছে মন্ত্র থাকে, তাহাকে সংপুটমস্ক 

ৰলে। এই মস্ত্বে কীলনকাধ্য করিবে । এবং স্তম্তন ম্ৃত্যুনিবারণ ও 
রক্ষাদদি কার্য্যেও এই সংপুটমন্ত্র প্রশত্ত | 

মস্ত্রা্ণদ্ন্বমেকৈকং সাধ্যনামাক্ষরং ক্রমাৎ। 

কথ্যতে সবিদর্ভস্ত্ব ৰশ্ঠাকর্ষণপৌষট্টিকে ॥ 
মঙ্গের ছুই দুইটি অক্ষর ও সাধ্য নামের ছুই ছুইটি অক্ষর ক্রমতহ 

পাঠ করিল তাহাকে সবিদর্ভ যন্ত্র ৰক্রে। এই মন্ত্র বশীকরণ, 
আকর্ষণ ও পুই্রিকাধ্যে প্রশস্ত | 

মন্তরশাস্বমতে এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে অবগত হইয়া 
তবে মস্ত্রযোগস্াধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। নতুবঝ নিদ্ধিলাঁভের সম্ভাবন! 
নাই। 

শা জরা তকেি ওরে 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সত 

স্থল জগতের সহিত অস্তর্জগতের সম্বন্ধ । 

শিষ্য। মন্ত্রসকল কেবল অন্তর্জগতেই কাব্য করে, না স্থুলজগ- 
তেও উহার কাধ্য হইয়া থাকে 2. 

'গুকু | হা, তাহা হয়। 
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শিষ্য | কিসের সহিত এ উভয় জগতে স্যন্বন্ধ স্থাপিত হইস্সা থাকে ? 

গুরু । স্থুলজগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধ এই বীজ,_-সে 

কথা ইতঃপূর্কে আঁংশিক বর্ণনা করিয়াছি । মঞ্ের প্রধান কাঁধ্য এই 
যে, উহা উচ্চাক্সিত হইবামাত্র আঁকাঁশে প্রতিধ্বনিত হয়,আকাশে 
গ্রকরূপ গোলবোগ উপস্থিত করে । আকাশ আবার সেই ধ্বনি আরও 

উচ্চে শবিত করে । €েবূপ ভাবে উহা আকাশে শব্দিত হয়-- 

আকাশ হইতে ঠিক সেইরূপ ভাবেই উহা চালিত হইয়া থাক । যি 

' সেই মন্ত্রপবনি প্রথমে আকাঁশে অধিক ধ্বনিত হয়,_-ততরে আকাশও 

অধিক পরিমাণে উহা চালিভ্ত করিতে পারে । কিন্তু কিন্ধপ ভাবে 

উচ্চারিত হইলে মন্ত্রগুলি আকাশে অধিক পরিমানে ধ্বনিত হইবে; 
তাহা অনুমান করা যাক্স না। কারণ, বিজ্ঞান ততদূর যাইতে সক্ষম 
নহে । আমরা কেবল অনুমান করিতে পারি যে, শব্দ ও আকাশে 

ধ্বনিত হওয়া কার্য, এই উভয়ের মপ্যে একক্ধপ ঘনিষ্ঠতা আছে। 

আমরা আব ৪ বলিতে পারি যে, কোন নিদ্দি্ প্রকার শব্দ আকাশে 

কি প্রকারে ধকনি করিতে পারে । সংস্কতে এই সকল শব্দকে বীলাক্ষর 

নামে অভিহিত করিয়াছে, এবং তাঁহারা ভিহ্ব। ভিক্র ভাগে বিভক্ত । 

প্রত্যেকের কার্য কিঃ তাহাঁও বর্ণিত আছে । অক্ষরের যে অংশ 

উচ্চারিত হয় না, তাহাই বীজ । সংস্কৃত ভাষার সকল অক্ষরই বীজা- 

ক্ষর এবং সকল বস্তরই যেমন তিনটি অংশ আছে, মন্ত্রেরও তত্রপ তিনটি 

অংশ আছে। মন্ত্রগুলি বীজাক্ষর হইলেও শিব, শক্তি ও বিষণ এই তিন 

অংশ বিদ্যমান । এস্থলে ইহ বলা কর্তব্য যে, কতকগুলি শুণসমষ্টি 

ও কোন নির্দিষ্ট দেবতা একই পদার্থ, অর্থাৎ দেবতা শব্দে গুণসমষ্টি 
ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না । স্থতরাং কোন একটি 

নির্দিষ্ট মন্থ পাঠ করিলেই সহজে অচ্মিত হইবে যে, ভহাদ্বারা কোন্ 
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সাপ শাশিপিশিশ পি শপ পিপিপি পা শা িীশীস্পীশী পিসী পপ পাপ সি 

নিদিষ্ট দেবতার আবাধন। করা যাঁয়। অর্থাৎ কোন্ নির্দি মন্ত্রের 
হবারা কোন্ দেবতার আরাধনা হইতে পারে, তাহা মন্ত্রটিকে পাঠ 
করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। 

মন্ত্রনকল ব্যর্থ বিচব্রিত নহে । যেউদ্দেশ্তে উচ্চারিত হয়, তাহ! 

নিশ্চয়ই সফল হইন্পা থাকে ! কিন্তু বাস্তবিক সফল হইল কি না, তাহা 

কাধ্যে ভিন্ন অন্য প্রকারে জানিবার উপায় নাই। কোন বাজীকর 
একথাঁনি চৌকীকে শুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করে । সে আপন মনে একটি 
মন্ত্র উচ্চারণ করিল»_কিন্ত তাঁহার চৌকী শুদ্ধ হইল কি না, সে ৪ 

কর্মী না হইলে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে না । 

মন্ত্রশান্ত্রে ছুই প্রকার দেবতার উল্লেখ আছে। ত্বক মন্ত্র আর 

স্থপ্ঘম শরীর । কিন্ত ইহ দ্বারা আমর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 
আগম ও পুরাণে এই বিষয়ে অনেক রহস্ত নিহিত আছে । মহাযোগী 

শঙ্করাচাধ্য-প্রণীত পত্রন্গস্থত্র” নামক অতি প্রীমাণ্য গ্রন্থে লিখিত 

হইয়াছে যে»_দেবতাগণ ইচ্ছাহুরূপ আকুতি ধারণ করিতে পারেন। 

অতএব আমরা যদি বলি ষে, দেবতাগণ মানব হইতে উন্নত জীব-_ 

তাঁহারা উর্ধভ্রগতে বিচরণ করেন-_তাহা হইলে আমাদের ভ্রম হয় না। 

কিন্তু এই উদ্ধজগত্বাসী, মানব হইতে শ্রেষ্ঠ জীবের সহিত আমাদের 

বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কিন্ত সেই সম্বন্ধ মুখে বলা যায় না,মগ্রই সেই 

দেবতা দিগের সহিত সন্বন্ধ রাখিবার একমাত্র উপায় বা পোপান। 

মন্রবলেই আমরা যে কোন দেবতাঁকে ইচ্ছা করি.না কেন, তাহাকে 
শি বু] অধিষ্টান, করিতে পারা বাক়্। 

যোগসিদ্ধ খবিগণদ্বারা মহগুলি এরূপ ভাবেই গঠিত হইয়াছে। 
ভাহারখ কেন যে, মন্ত্রগঠনের বিষয় এত গোপন করিলেন, তাহ! 

আমাদের মত ক্ষুদ্রনুদ্ধি লোকের বোধগম্য নহে। 



২৯৬ যোগতত্ব-বান্রিধি । 

মন্ত্র অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত বা অজ্ঞ লোক্বের দ্বারাও গ্রথিত বীজছ্বারা 

পূর্ণ হইয়াছে । সেইজন্ কোন মন্ত্র বারা কার্ধ্য করিতে হইলে বা 
কোন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইলে, মন্ত্র সংশোধন করা! কর্তব্য । মঞ্্র- 

শাস্থে কথিত হইয়াছে, মন্ত্রগুলি পঞ্চাশভাগে বিভক্ত ॥। ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই অতি সামান্য বিভাগ, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে । কেবল 

চাব্রিটি বিশেষ আবশ্টকীয় । যথা_ ছিন্্ঃ রুদ্ধ, শক্তিহীন এবং বধির । 

ছিন্ন শব্দের অর্থ ভঙ্গ । ইহা ছারা বায়ুমস্ত্রের কার্যকারিতা 

জানিতে পারা যাঁয়। বাঁযুমন্ত্রত। এই শব্দের অর্থ বাফুবীজাক্ষর যুক্ত 
মন্ত্র । অর্থাৎ যে মন্ত্রের আদি অস্তে বামধ্যে য কিম্বা মধ্যে একটি 

ঘুক্তাক্ষর অথবা তিন চাবি বা স্বরবর্ণ থাকিবে । 

রুদ্ধ” অর্থ অবরোধ, বাধা দেওয়া । ইহা! পৃর্থীবীজাক্ষরের (ল) 

ভ্রমাত্সক । পরে পত্রে ছুইবার থাকিবে । 

শক্তিহীন,__অর্থক্ষমতাশৃন্ধ | মায়াঁবীজ, শ্রীবীজ অথব! প্রণব, ইহাই 
ধকোন যগ্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 

বধির, অর্থ কালা । অর্থাৎ যে মন্ত্রের আদি ও অন্তে অন্ছন্থার 

"আছে, তাহাকেই বধির বলা যায় । 
যি কোন মন্ত্রে অধিক সংখ্যক পদ থাকে, তবে তাহাঁকেও 

শ্রমীত্ক বলিতে পারা যায়। প্রায় মন্ত্রেই কিছু না কিছু ভ্রম দৃষ্ট হয়। 
এই কারণে একদল উপানক বলেন যে, এই সকল ভ্রম ইচ্ছা করিয়াই 

করিয়। রাখা হইয়াছে । আর একদল বলেন, কাধ্যগন্তিকে হইয়া 
যায়। যাহা হউক, মন্ত্রসি্ধি লাভ কর্সিতে হইলে এবিষয়ে বিশেষ 

সতর্ক হওয়া কর্তব্য । নতুবা সমস্তই ভ্রঘাত্মক হইবে এবং অভীপ্পিত 
ফললাভ কর] দুরূহ হইবে । যে সকল মন্ত্রে অতি সামান্ত বর্ম আছে, 

'থব1 কিছুই ভ্রম নাই, পেই পকল মন্ত্র জ্ঞানী খধিগণ কর্তৃক গঠিত এবং 
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আগমশাস্সে সাক্ষেতিক ভান্বায় লিখিত ভইয়াছে, সুতরাং সেই মন্ত্রগুলি 

বোধগম্য করিতে হইলে অগ্রে সেই সাঙ্কেতিক ভাষা স্পষ্ট করিবার 
উপায় শিক্ষা করা উচিত 

এই ভ্রম সকল সংশোধন করা উচিত । মন্ত্রশান্ে ভ্রমসংশোঁধনকে 

সংস্কার নামে আখ্যাত কর হইয়াছে । সংস্কার দশবিধ। উহাঁদিগকে 

মন্ত্রের দশসংস্কার বলে । যথা»-জনন, জীবন, তাঁড়ন, বোধন, অভিষেক, 

বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপিন । 

জনন অর্থে জন্মান। অর্থাৎ যে উপায়ের দ্বাব্রা মন্ত্র হইতে অক্ষর- 

গুলি পৃথক করা যায়, এবং যন্দারা ইচ্ছাঁশক্তির প্রবলতা জন্মে। 
ইহাদ্বার! মন্ত্রের কধ্যকাঁরিতা বুদ্ি হয় । 

জীবন অর্থে রক্ষা করা । যে কার্য করিলে মন্ত্রের জীবনীশক্তি 

বৃদ্ধি হয়। 

তাঁড়ন শব্দের অর্থ আঘাত করা । মন্ত্র লিখিয়া তছপরি মেস- 

মেরাইজ করিবার হ্যায় পাঁস প্রদান করিয়া শক্তিকে জাগ্রত করা । 

বোধন অর্থে জাগান । মন্ত্রতে দেবতার জাগ্রত শক্তি আনয়ন । 

অভিষেক-_অভিষেক দ্বারা দেবতা উপাঁসকের ইচ্জামত কাধ্য 

করেন (। বীজমন্ত্র-পৃত জলদ্বারা মেসমেরাইজের প্রক্রিয়ামতে কাধ্য 
করিলে মন্ত্রে দেবতাঁর শক্তি আবিভূত হয় | 

উপরি-উক্ত প্রক্রিয়া ছারা দেবশক্তি জাগ্রত ও সমাগত হয় । আর 

অপর গুলিদ্বারা মন্ত্রের ভ্রমসংস্কাঁর হইয়া থাঁকে । যথা,__বিমলীকরপণ-_ 

বিমলীকরণ শব্দের অর্থ দোষশূন্ করা বা বিশুদ্ধ করা । বাঁরম্বার একই 
মন্ত্র জপদ্ারা এই কার্য সম্পন্ন হইয়া! থাকে । কিন্তু যে-সে মন্ত্র জপ 
কর্সিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে মন্ত্রের আদি ও অস্তে “হংস” বা 
“সোহ্হত মন্ত্র আছে, তাহাই উচ্চারণ বা আবৃত্তি করিতে করিভে, 

২৩৮৮ 
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কুশদ্বারা মেসমেরিক জলসেচন করিতে হয় । শেষোক্ত ক্রিয়ার নাঁষ 

আপ্যায়ন, ইহাঁদ্বারা মন্ত্রের সদসৎ কার্যের সাঁমঞ্জন্য হয় | 

এই ফলপ্রাপ্তিকীমনায় আর একটি কাঁধ্য করিতে হয়, তাহার 

নাম তর্পণ । তর্পণ কাহাঁকে বলে? যে ভূর্জপত্রে মন্ত্রটি লিখিত হয়, 
তাহাঁর উপর মেসমেরিক দুগ্ধ, দধি, স্বৃত, মধু, চিনি ও জল মিশ্রিত 

করিয়া প্রদান করতে হয়। 

নিম্ন প্রক্রিয়া দ্বারা উপাঁসক সেই মন্ত্রের দেবতাকে আপনার 

ইচ্ছাঁধীন করিতে পারেন । অর্থাৎ দীপন ও গোপন, গোঁপন ক্রিয়া 

দ্বারা দেবতাঁকে উপাঁসক স্ববশে আঁনিতে পারেন । মন্ত্রের সহিত 
বীজ একত্রিত করিলে উহার শক্তি বৃদ্ধি হয় । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
সপ ১ 

মন্ত্র গ্রহণ ও সাধন । 

শিষ্য? অতঃপর মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্রের সাঁধনাঁবিষয়ে কিছু উপদেশ 

প্রদান করুন । 

গুরু | প্রত্যেক উপাঁসককে মন্ধ্পাধনা করিবাঁর জন্য এক উন্নত- 

আত্মা গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়। গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ 

করিবার ছুইটি উদ্দেশ্য আছে, এক, মন্ত্রে গুরুর উন্নত শক্তিসহযোঁগে 

গ্রহণ । দ্বিতীয় মন্ত্রনির্বাচন । 

মন্ত্র অভ্যাস করিবার পূর্বে সাধকের জানা আবশ্যক যে, তাহার 
কম্ম তীহাঁকে সেই মন্ত্র অভ্যাস করিতে দিবে কি ন!? অর্থাৎ তাহার 
পূর্ববরূত কর্ম, তাহার সেই মন্ত্র অভ্যাস করিবার পক্ষে অন্কুল কি 
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না। কেহই কর্মের বিরদ্ধে চলিতে পারে না। কথিত আছে, 
বিদ্যারণ্য যখন ধন ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া গাঁয়ভ্রী অভ্যাঁস 

করিয়াছিলেন, তখন তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে 
তিনি এমন কাঁধ্য করিতে আরম্ভ করেন, যাহাতে কম্মফল ধবংস হয়। 

এই প্রকারে পূর্ধকম্্র ধ্বংস করিয়া তখন পুনরায় গায়ভ্রী-দেবতাঁকে 
আহ্বান করেন ও সফলতা লীভ করেন । গায়ভ্রী-দেবতা বিদ্ভারণ্যকে 

বলিয়া দেন যে, সে জন্মে তিনি অভীপ্মিত ফল প্রাপ্ত হইবেন না । 

কারণ, তাহার পূর্বজন্মক্লত কন্ম ভীহঠকে সেই ফল পাইতে দিবে 
না। তিনি তজ্জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সন্স্যাপী হইলেন ॥ সন্যাঁস- 
ধশ্ম গ্রহণ কর! ও দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ করা একই কথা । এই জন্ত 
সন্নাসধশ্ম গ্রহণ করিলে নূতন নাম ধারণ করিতে হয । 

বিদ্যারণ্য সন্গাসী ভইবাঁর পরে রাজা ভীহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ 

প্রদান করেন । এই গল্পে বুঝিতে পারা যাঁর সে, বিদ্যারণ্য সন্ধ্যাসী 
হইলে, দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণের স্বরূপ হইল ও পূর্বজন্মের কর্মফল 

ধ্বংস হইল, তন সাঁধনফলে ধন, সম্পত্তি ও সন্ত্রম প্রাপ্ত হহলেন। 

কোন্ সাধক পুর্বকৃত কম্ম-অন্সাঁরে কোন্ মন্ত্র অভ্যাস করিতে 

পারিবেন, তাহা জ্যাতিষশাস্খের সাহাব্যে জানিতে পারা যাঁয়। যদি 

তাহার কুষ্ঠী ব৷ ঠিকুজী দ্বারা জানিতে পারা ষাঁয় ষে, তিনি মন্ত্রের উপর 

আধিপত্য করিতে পারিবেন, তবেই তিনি এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন» 
নচেৎ নহে! কুঁচী আদি দেখিয়া এবং মন্ত্রশাস্্রমতে মিলাইয়া দেখিয়া 

যখন জানিতে পারা গেল ষে, তিনি জমুক মন্ত্রের অধিকারী, তখন 

সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলে, নিজেই তাহার রহস্যভেদে সক্ষম হইবেন । * 
এই *সকল গণী-পড়াঁকে মন্ত্রশীস্তে চক্রাদির বিচার বলে । মন্ত্র 

যোগের আরস্ত হইতে আর শেষ পর্যন্ত ষাহা কিছু গণিতে হয়, 
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করিতে হয়, যে প্রকারে মন্ত্রের গ্রহণ, সাঁধৰা, পুরশ্চরণ, জপ, হোম, 

দশসংস্কার, মন্ত্রচৈতন্য প্রভৃতি করিতে হয়_-এক কথায় শিষ্য ও 

গুরুকে মন্ত্রযোগ স্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে শুনিতে ও শিখিতে হয়, 

ইতিপূর্বে আমি তাহা অতি সরল ও বিস্তৃত ভাঁবে বলিয়াছি। স্থুতরাঁং 

এখন আর তাহা বলা নিম্প্রয়ৌোজন জ্ঞান করি | * 

মন্ত্রগ্রহণাদি কাধ্য শেষ করিয়া ঘথাঁশাস্ত্র তীহার অভাস করিলে, 

নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাঁভে সক্ষম ভওয়া যায় । তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথাই পূর্বে 

বলিরাছি বলিয়া এস্কলে পুনকল্লেখ করিলাম না । তবে একথা বলিতে 

হয় যে, অন্তান্য যোগীরও বেমন মিতাহাঁর, মিতবিহীর ও নিয়মপূর্ব্বক 

চলিতে হয়, মন্ত্রযোগীরও তাহাই করিতে হয়। 

প্রত্যেক মন্ত্র যতদিন অভ্যাস করিতে হয়, ততদিন অভাীস করা 

ভইলে পর, কন্মী সেই মন্থের দেবতার উপর আঁপনাঁধিকাঁর বিস্তার 

করিতে সক্ষম হন। ইহাঁকেই মস্সিদ্ধি বলে। মন্ত্রসিদ্ধ হইলে 

কি প্রকার লক্ষণ হয়, তাঁহাঁও বল] হইয়াছে। যেব্যক্তি এ প্রকারে 

মন্্বসিদ্ধি লাঁভ করিতৈ পারেন, তিনি অষ্ট-এশ্বর্যয বা আট প্রকার 

বিভৃতি লাভে সক্ষম হন অথবা দেেব্ভাতে লয়প্রাঞ্চু হন । 

মন্্রসিদ্দিকি প্রকাঁবে হইবে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি € দীক্ষা ও 

সাধনায় ), তবে গুকর অভিজ্ঞতা ও সাধনসিদ্ধির উপরে তাহার ফলা- 

ফল অনেকটা নিভর করে, অতএব উপযুক্ত গুরুর উপরে নির্ভর 
পি 

পি 

*. মব্প্রণীত “দীক্ষা ও সাধনা” নামক গ্রন্থে মন্ত্র গ্রহণ ও মন্ত্র দান এবং অন্যান্য 
সন্স্ত বিষয লিখত হইয়াছে । খাহারা মন্ত্রযোগের সাধনাভিলাধী এবং দীক্ষা গ্রহণ 

করিষা আাত্বীর উন্নত্তি কামনা করেন, অথবা ভাল শুরু হইতে ইচ্ছা করেন, ভাহার! 

সেক গন্থ দেখুন । 
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করা মন্দ নহে। তিনি ক্যখন মন্ত্রদীক্ষা দিবেন, তখনই বুঝিতে 

পারিবেন; এবং সেই মতে কাঁধ্য করিবেন । 

স্পা পাপা শি সিসতস 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

সপ ৫ 

তন্ত্র কি ও তশ্ষের দ্বারা কি শিক্ষা! লাভ ভ্য়। 

শিষ্য। তন্থ্ব সম্বন্ধে আমি কিছু জীনিতে চাঁহি। 

গুরু | কি জানিতে চাহ? 

শিষ্য । তন্ত্র কি? তাহা কত শ্রকাঁর”_এবং সেই সকলের 

উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় কি? 

ওক । অতি গুরুতর প্রশ্ন । তন্ত্রশান্্স অনন্ত, প্রতিপাদ্য বিষয় 

অপীম,__-তাহা! বুঝান বড়ই কঠিন। 
শিষ্য । তথাপি যতদূর সম্ভব, তাহ! বলুন । শুনিবাঁর জন্য আমার 

অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছে । 
গুরু । খুব সংক্ষেপ ভাবে যাহ! বলা যাইতে পারে, বলিতেছি, 

শোন। 

তন্ত্র বা আগমশান্্ম মন্ত্রের আধার বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

তন্ত্রশান্সে মন্ত্র পরিপূর্ণ । | 
তন্ত্র বা আগমশাস্ত্রতিন ভাঁগে বিভক্ত । €১) পঞ্চরাত্রাগম 

(২) শৈবাগম ; (৩) শাক্তাগম | প্রথম আগমে বিষুণর, দ্বিতীয় 

আগমে শিবের, এবং তৃতীষ অ*গমে শক্তির পূজা বিহিতরূপে লিখিত 

হইয়াছে । প্রণম আগমে একশত আটখানি* সংহিতা, আছে । সেগুলি 
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সাতজন খবির দ্বার প্রণীত। সেই সাকজনের নাম এই- ব্রহ্া, 

শিব, স্কন্দ, গৌতম, বশিষ্ঠ, নারদ ও কপিল | 
প্রথমে এই সাতট বিভাগ ছিল। তাঁহার পর ১৯১ খানি সংহিতা 

প্রকাশিত হর । তাহাঁতেই সর্ধশ্ুদ্ধ ১৯৮ খানি সংহিতার স্ট্টি। সকল 

সংহিতাঁর নাম ও তাহাতে যতগুলি করিয়া শ্লোক আছে, তাহা 

নিয়ে লিখিত হইল । 

(১) পদ্মসংহিতা (১০০০০), (২) পদ্মোন্ভব (১০০০০), (৩) 

.মারবৈভব কিম্বা ট্রলৌক্যমোহন (জানা নাই), (৪) নলকুবের 
€ ৫০০* ), (৫) পরম (১৫১০) (৬) শরদ (৪০০০) (৭) কন্থ 

€৭*** ১ (৮) বিষ্টতিলক (৭৫০) (৯) শনক (১৫০০) (১০) 

অক্জন (জানা নাই )( ৯১) বশিষ্ঠ (৪৫**) (১২) পৌফর (৪৯৯০) 
(১৩) সনত্কমাঁর (১০০) (১৪) সত্য (১০**) (১৫) শ্রীধর 

(জানা নাই) (১৬) সনৎ (৭৫০) (১৭) ভূম্তর মভা প্রশ্ন (জানা 

নাই ) (১৮) ঈশ্বর (৫০* ) (১৯) লক্ষীতন্ব কিন্বা শ্রীপ্রশ্ন ইন্দ্র ও 

লক্ষ্মীর কথোপকথন €৪০০* ) (২০) মহেন্দ্র (২০৭ ), (২১) পুরুষোত্তম 

(১০১০) (২২) পঞ্চপ্রশ্ন (জানা নাই ) (২৩) কান্থ (জানা নাই) 
(২৪) মূল (জানা নাই) (২৫) তত্বসাগর (জানা নাই ) (২৬) 

বাগীশ (জানা নাই ) (২৭ )সম্বর্ত (১০০০ )(২৮) সাঁতাঁতপ (২৫) 

(২৯ ) তেজোদ্রবিন (জাঁনা নাই ) (৩০) বিষ সাঁতাতপ (নাই ) 

(৩১) বিষ্ণতত্ব (নাই ) (৩২) বিষ্ণুসিদ্ধান্ত (নাই ) (৩৩) বিজু 
বৈভব (নাই ) (৩৪) বিষুরহত্ত (নাই) (৩৫) কৌমার (২৫০) 

(৩) জঙ্গ (৫০০) (৩৭) সংর (নাই )(৩৮) ভাগবত (১৫০) 
(৩৯) সৌনক (২০৭ )( ৪০) পুষ্টিতস্ত্ব (নাই ) (৪১) মধুর ( নাঁই ) 

“ (৪২) উপেন্দ্র (ন্বাই ) (৪৩) ষোগহৃদয় € নাই ) (৪৪) মরীচি (১০০) 
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(৪৫) হরিত (৭০০) (৪৬) অত্রের় (২৫০ )(৪৭) পরমেশ্বর ২০০) 

(৪৮) দক্ষ (১৫০ )(€ ৪৯) উশানস (২৫০ )( ৫০) টৈখাঁনশ (১০০০) 
(৫১) বিহগেন্দ্র (৫০০) (৫২) বিশ্বক্ষেন (২৫০) (৫৩) যাজ্ব্যবক্ক 
(২৫০) (৫৪) ভার্গব (২০০) (৫৫) জামদগ্র্য (১৫০) (৫৬) 
পরম পুরুষ (১৫০) (৫৭) গৌতম €(*৫০) (৫৮) পুলস্ত € ১৫০) 
(৫৯) সাকল (২০০) (৬০) জ্ঞানার্নবন (১৫০) (৬১) যাম্য 

(১০০ ) (৬২) নারায়ণ (১৫০) (৬৩)জিয়োত্তর (১০০) (৬৪) 

জাবালি (১০০) (৬৫) পরাসর €১০০) (৬৬) কপিল (২৫০) 

(৬৭) বামন (২৫০) (৬৮) বৃহস্পত্য (৭০৭) (৬৯) প্রচেতন্: 

(নাই ) (৭০) বাল্সিকী (নাই) (৭১) কাতায়ন (২৫০) ৭২) 
অগন্তয (৫০০ )( ৭৩) যামিনি (২০০) (৭৪) উপগায়ন (নাই) 
(৭৫) হিরণ্যগর্ভ (নাই )€ ৭৬) বোধায়ন (১০০০) (৭৭) ভর- 

ঘ্বাজ (৫০০) (৭৮) নরসিংহ (নাই) (৭৯) কাশ্টপ (১৫০) 

(৮০) সৌম্য (নাই) (৮১) উত্রগার্গয (নাই) (৮২) মতাতপ 

(নাই) (৮৩) অঙ্গিবাস (নাই) (৮৪) যোগ (২০০) (৮৫) 

ট্রলোক্যবিজয় কিম্বা ভরত (২০০ ) (৮৬) পিঙ্গল। (নাই ) (৮৭) 

বিভ্ত (১৫০ ) (৮৮) বরুণ (১৫০) (৮৯) কুষ্ণবাঁসব (নাই ) (৯) 

বাক্ব্য (নাই) (৯১) মার্কখেয় (নাই) (৯২) আগ্নেয় (৫০০) 
(৯৩) সংহিতা সংগ্রহ নাই (৯৪) মহা সনত্কুমার (নাই) (৯৫) 

ব্যাস (নাই) (৯৬) বিষু্ (৩০০ ) (৯৭) উমাযহেশ্বর (১৫০০) (৯৮) 

মিহির (নাই )(৯৯) আহীর বুদ্ধ (৭৫০০ )( ১০০ ) রাঘব (৩৫০) 
(১০১) কন্কি (২৫০) (১০২) দত্তাত্রেয় (৫০০) (১০৩) সর্ব (নাই) 

(১০৪ )শঙ্বর্ষণ (১৫০০ ) (১০৫) প্রহ্যন্র (নাই ) (১০৬) বারহি 
( নাই ) 0১০৭) শুক (নাই) এবং (১০৮) কপিঞল (২৫০০) 



৩০৪ যোগতত্ব- -বারিধি। 
স্পা পিপিপি পিপি শীত শশী শশা ী্গাাীী শী 7 শি শশী শী শি 

সকল সংহিতার শ্লোক গুলি গণন। করিলে সর্বশু্ ৪০০০০ শ্লোক 

হয়। কিন্তু সকলগুলি আজ কাল পাওয়া যাঁয় না । কতকগুলি মাত্র 

ভাঁরতের বড বড় পুস্তকাগান্পে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ছয় শতাব্দী 

পূর্ক্বে বেদীন্তাচাধ্য কর্তৃক যে “পাঞ্চরাতর রাক্ষস” নামক গ্রন্থ প্রকাঁশিত 

হয়, তাঁহা হইতেই স্পষ্ট জাঁনা যাঁয় যে, সেই সময়েও সকল সংহিতাঁগুলি 

পাঁওয়1 বায় নাই। এ সকল সংহিতা হইতে বিশিষ্ট উদ্বতেস অনেকগুলি 

শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

১০৮ খানি সংহিতার মধ্যে প্রথম ছুই খাঁনিতেই সমস্ত আবশ্যকীয় 

বিষয় লিখিত আছে । অবশিষ্টগুলির মধ্যে লক্ষমীতন্ত্র ভরত, আহির 

বুদ্ধয় এবং সাঁততাঁপ সংহিতা আত্মা সম্বন্ধীয় (শরণাগতি ) আছে। 

নারদসংহিতা! ভিন্ন অবশিষ্টগুলি চারি অংশ বা পাঁদে বিভক্ত যথা_ 

যোগ্যপাদ, ক্রিয়াপাদ, জ্ঞানপাদ ও চধ্যপাঁদ। কেবল নারদসংকিতায় 

ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ আছে । কোঁন কোঁন সংহিতাক্স পুর্বেবোক্ত চারিটী 

পাদ অন্য গ্রকঃরে সাঁজান আছে। অর্থাৎ উপরে যেমন পর পর 

লিখিত হইল, তেমন রূপে সাজান নাই। কোঁন কোন সহিতাক়্ 

চারিটার পরিবর্তে একটী পাদ আছে--কেবল চধ্যপাঁদ। নিম্বলিখিত 

মহাভারতের গল্প পাঠ করিলে উহার উৎপত্তির বিষয় জানিতে পারা 

ষাঁয়। €শাস্তিপর্ব মোক্ষধশ্ম-পর্বব দেখ ) 

নারদ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন বদরিকাশ্রমে নারাক়ণের 

সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি নারায়ণকে দর্শন-শাস্্র বিষয়ক 

অনেক প্রশ্ন করিলেন । নারায়ণ খবি উত্তর করিলেন ষে, ব্রহ্মই প্রথমে 
স্ষ্ট হন। পরে তিনিই আবার দেবতা, খষি, অত্রী, ভূপ্ু, কুৎস, বশিষ্ঠ, 

গৌতম, কশ্প, অঙ্গিরা ও মরীচিগণকে স্থষ্টি করেন। উহাদের 

মধ্যে একজন ( উপরিচরবঃ ) উপরি-উক্তগণের সমক্ষে উৎসর্গ করেন। 
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বুহম্পতি ও অন্তাঁন্ত দেবতাঁগণ সেই যজ্জের পুরোহিত নিযুক্ত ছিলেন । 
সমাগত খধিগণ শীশ্রই জানিতে পাঁরিলেন যে, উপরিচরব: যাহ! 

উৎসর্গ করিয়াছিহুলন, তাহা অদৃশ্য হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু দেবতাঁগণ 
সে উৎসর্গ গ্রহণ করেন নাই । বৃহস্পতি তাহার অসদভিপ্রায়ের 

জন্য উপরিচরবকে ভরত্সনা করিলেন এবং যজ্ঞ করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত সেবারেও উৎসর্গ অদৃশ্য হইল। বৃহস্পতি আশ্র্যযাদ্বিত হইলেন 
এবং কেন এমন হইল, এই কথা উপরিচরবকে জিজ্ঞাসা করিলেন । 

উররিচরব উত্তর করিলেন, নারায়ণ গ্রহণ করিয়াছেন । দেবতাঁগণ 

ভয়ানক রাগান্থিত হইলেন এবং খষিগণকে জিজ্ঞাসা! করিলেন যে, 
ভাহাঁরা নারায়ণকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? খবিগণ উত্তত্র 

করিলেন যে, তাঁহারা সকলেই ব্রঙ্গার মানসপুক্র, তাহারাঁই কেবল 
নারায়ণকে সাক্ষাঁৎসম্বন্ধে দেখিতে পাইবেন। তাহারা আরও 

বলিলেন যে, তাহারা সকলে মিলিয়া এক সমক্সে শ্বেতদীপে নারয়ণের 

মর্শনের জন্য গিকাছিলেন । দর্শন পাইক্সাছিলেন বটে, কিন্তু অনেক 

কষ্টের পর-_অনেকক্ষণ ধরিয়া তপস্তা করিবার পর তীহারা নায়ায়ণের 

দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন। 

এই কথা শুনিয়া নারদ মেরপর্জতের নিকট শ্বেতদ্বীপে গমন 

করিলেন এবং সেই স্থানে মহা তপশ্যা আরম্ভ কব্রিলেন । তিনি 

নারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । নারায়ণ তাহাকে এই শিক্ষণ 

দেন যেঃ প্রতিমা গঠন করিক্সা! তাহাকে পূজা করিলে সত্বর তাহাকে 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

পঞ্চরাঁজজ আগমের এই প্রকারে উৎপত্তি হয়। নলারদই প্রথমে 
উহা পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর আরও ছয়জন-_ 
পরে আরও অনেক খবিঘাকা প্রচারিত হয় ।' 

৩ 
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পাঞ্চরাত্র আগম শব্দে বোকা যায় ষে, ইহা! দ্বার পাঁচ প্রকার 
রাত্র বা জ্ঞানলাভ হইক্সা থাকে | যথা_-(৯) প্ররুত সাধারণ জ্ঞান (২) 

নির্বাণ লাভের জ্ঞান (৩) টবকুঠে নারায়ণ সেবার উপযোগী জ্ঞান 
(৪) অষ্ট সিদ্ধিলাভের জ্ঞান (৫) এবং পার্থিব স্থখ-ধন ও পুত্র 

লাভের জ্ঞান। রাত্র শব্দের অর্থ আরও অনেকে অনেক প্রকার 

ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 

এই সকল আগম অর্থাৎ পাঞ্চরীত্রাগম, &শবাগম ও শাক্তীগম 
আবার ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। (১) মন্ত্রসিদ্ধাস্ত ; যন্্রারা দেবতার মৃত্তি ও 
'মন্দিরমধ্যে তাহাদের পুজা-পদ্ধতি জানিতে পাবা বায়। (২) 

আগমসিদ্ধান্ত, যন্থীর] চতুষমৃত্তি বা চারিপ্রকার গঠনের বিষয় জানা 

যাক়। (৩) তগ্ত্রসিন্ধান্ত। (৪) বিষণ ও শিবের অর্থাৎ ত্রি বা 
চতুমুথ দেবতার পুজাঁপদ্ধতির বিষয় জানা যায়। 

এই সকল পার্থক্য কেন হয় ? যিনি যেমন মৃত্তির উপাসনা করিয়। 
ফললাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই মৃত্তির উপাঁসক হইয়া তাহার বিষয়ই 
বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন ॥। পদ্মসংহিতা আব্র মন্ত্রসিদ্ধাস্ত একই কথা । 
ইহাতে ১ কোটি ৫* লক্ষ গ্লোক আছে । কথিত আছে, স্বয়ং নারায়ণ 

এ সকল শ্লোক প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্ধাকে শিক্ষা দেন । তিনি বলিয়াছেন, 

যদিও বেদে তাহার পূজার বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে, তত্রাপি' 

মন্ত্রশিক্ষা ছারা তাহাকে যেমন সহজে লাভ করিতে পারা যায়, এমন 

আর কিছুতেই নহে । ব্রহ্মা উহাকে পীাচলক্ষ শ্পোকে ছোট করিয়া 
অভ্যাস করেন এবং কপিল খধষিকে শিক্ষা দেন। তিনি আবার এ 

সমুদায় প্লোককে একলক্ষ ক্লোকে পরিণত করেন অর্থাৎ পূর্বোক্ত এক- 
কোটী পঞ্চাশলক্ষ শ্লোক কম করিয়া ব্রক্মা পীচলক্ষে পরিণত'করিলে 

কপিল উহাকে একলক্ষ স্লোকে আনয়ন করেন এবং পাটাল লোকের 
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এক হস্তী (ধাহার নাম পন্জ) তাহাকে দীক্ষিত করেন। এ সংহিতা! 

এঁ কারণে সেই হন্তীর নামাঙসাঁরেই হইয়্াছিল-_পদ্মসংহিত1 । এ 
হস্তী অর্থাৎ পদ্ম আবার এ একলক্ষ শ্লোকে ক্ষুদ্র করিয়া ১৯৯৯৯ দশ 
সহজ শ্বোকে পরিণত করেন । পরে সম্বর্ত উহা! হস্তীর নিকট শিক্ষা 
করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করেন। তাহার পর কন্ব এই বিষয়ে অনেক 

উন্নতি করেন। সেই কারণে কন্ব ও তাঁহার সহকারী খধেগণই উহার 

প্রকৃত প্রণেতা । 

এই সকল ও ৫শবাঁগম তম, ভিন্ন ভগে বিভক্ত । যথা জ্ঞান, 

যোগ, ক্রিয়া ৪ চধ্যাপাদ । শেঝোক্ত দ্বারা বিশিষ্ট ছ্ৈত্তিক ও অদ্বৈতিক 

হইতে ত্রহ্গজ্ঞান লাভের উপায় জানিতে পারা যায় । তযোগ- অর্থাৎ 

ত্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস তিন প্রকার_জ্ঞীনযোগ, কশ্মযোগ, ভক্তিযোগ । 

শেষোক্রটি প্রধান ও অপর ছুইটী অপেক্ষা সহজ ॥ সেইজন্ত মোক্ষ- 

প্রাধিগণ সেই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়! থাকেন । ইহার প্রথম ক্রিয়া- 
পাদ মন্দির নিশ্মীণের উপায়। তাহার পর মৃতিস্থাপনার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রক্রিয়া, পরে তাহাদের পুজাপদ্ধতি। বৈষ্ণব বা টৈব সন্বন্ধীক্র 
ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র। 

পূর্ব্বে যে কথা বলা হইল, শবাগম সন্বন্ধেও ঠিক সেই প্রকার । 
উহার আটাইশ ভাগে বিভক্ত । উহাদের মধ্যে একমান্ত্র প্রভেদ এই 

যে, পূর্বোক্ত আগম গুলির যে ষে স্থানে নারায়ণ আছে, ইহাতে 
তাহার পরিবর্তে শিব ব্যবহার করিতে হর । নিয়ে আটাইশ খানির 
নীম ও কোন্ খানিতে কত শ্লোক আছে, তাহা প্রদত্ত হইল। 

€১)কামিক (১২৫০০ )। (২) সম্তান (৫০০০৬) (৩) 

সর্ব (জীনা নাই)। (৪) কিরণ (নাই)। (৫) স্ুস্ (নাই) 
(৬) যোগজ €নাই )। (৭) দীপ্ত (নাই")। €(৮)চিস্ত (নাই) 
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(৯) কারণ €(নাই)। €১০) অঞ্চিত ৫নাই ) ইহার আর একটা 
নাম ( অঙ্জিত )। (১১) বিজয় (জয়) (নাই )। (১২)বীর (নাই) 
| ১৩) বিশ্ব (নাই)। € ১৪ ) অংশুমত (নাই )। (১৫) স্বয়স্ুব 

(নাই)। (১৬) নীল (অনল-_নাই)। 6১৭) সিদ্ধ (সর্ববোতম 
নাই)। (১৮) সুপ্রভেদ ( নাই--ভেদ )। (১৯) টরবেব (নাই ) 
(২*) মক্কুত (নাই)। (২১) বিশ্ব (নাই)। (২২) বিম 
(নাই )। (২৩) লোহিত (নাই )। (২৪) জহত্র (নিশ্বাস 

নাই)। (২৫) পরমেশ্বর (নাই)। (২৬) প্রোদগ (নাই )। 

(২৭) চন্দ্রজ্রান (নাই)। (২৮) বাতুল (নিশ্বান ) ১০০০৯ । 

এই গুলি শিব ও পার্বতীর কথোপকথন ব্ধূপে লিখিত আছে । 

পার্বতী প্রায়ই জিজ্ঞাস1 করেন-__“পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আনন্দকর 

রহস্য কি?” শিব তাহাই বিশদরূপে বর্ণনা 'কক্রিয়াছেন। প্রথম ২০ 

খানি তাহার চারিমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, অঘোর, তৎপুরুষ» 
বামন ও সগ্যোজীত। এক এক মুখ হইতে পাঁচখানি করিয়া সংহিতা 

প্রকাশিত হয় । অবশিষ্ট আটখানি প্রকাশিত হয়, যখন তিনি ভয়ঙ্কর 

ঈশান মৃ্ি ধারণ করেন । পাঞ্চরাত্রাগমের মত ইহাঁরাঁও জ্ঞান, যৌগ» 
ক্রিয়া, চধ্যাপাদ, এই চারিভাগে বিভক্ত । যেমন বিষ্-যৃ্তি প্রস্তত 
করিয়। মন্দিরে স্থাপন! করতঃ পূজ করিবার কথ পূর্ক্বে বল! হইয়াছে» 

তেমনই শিবের মৃত্তি গ্জন করিয়া তাঁহার বিহিত ০৩০৪ বিষয় এই; 
দকল আগমে পাওয়া যায়। 

টৈবাঁগষের মত শাক্তাগমেও পার্বতী প্রশ্ব করিতেছেন এবং শিক 

তন্হার উত্তর দিতেছেন। কেমন করিয়া শক্তির উপাধনা করিতে 

ছয়, কেমন করিয়া উপাসনা করিলে শক্তিলাভ করা যায়, ইহঃই এই 

' আঁগমে বিশদ করিষা বর্ণিত আছে। শাক্তাগমে ৬৪ খানি সংহিতা 
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আঁছে। সকল সংহিতাই &বেদকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ 

কিন্তু কলিযুগের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কলিষুগে লোকের 

পার্থিব স্ুখভোগের ইচ্ছাই সমধিক প্রবল হয় । সেই জন্য এই যুগে। 
নুখ-স্বচ্ছন্দ ইচ্ছা করিলে অগ্রে শক্তির উপাসনা করিতে হয়। 

যদি কোন লোক মোক্ষ প্রাপ্তির আশায় শক্তির উপাসনা করেন, 

ত্বাহা] হইলে তিনি এই জন্মেই মোক্ষলাভ করিবেন ৰা পরজন্মে লাভ 
করিবেন, তাহা বল] যাঁর না। এই সমস্তই কশ্মের অধীন । হাহাক, 

কর্্ যেমনও তাহার ভোগু. তেমন, । ূ 
ইন্ধুরোপীয় লেখকগণ এবং ভারতের কোন কোন লেখক হুর্ভাগ্য- 

ৰশতং তন্ত্রগুলি সম্যক অধ্যয়ন না করিয়া কেৰলমাজ কতকগুলি পা 
করিক়াঁই বলেন যে» তন্ত্রগুলি বেদোক্ত মতেক্ব বিপরীত | কিন্তু যদি 
তাহারা অতি সামান্য মাত্র বিত্বচনা! করিক্া দেখেন, তাহা হইলেই 

কুঝিতে পারিবেন যে, যে সকল তন্ত্র তাহারা পাঠ করিয়াছেন, 
ভাহাতেই বেদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিফ়া! গিয়াছেন । অতএক 

এই বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাঁশ করিবার পূর্বে ছুই চারিখানি 
ভন্ত্র বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে হস । পরে ফেমন ইচ্ছা, মন্তব্য প্রকাশ 

করিতে পারেন । 

যে চৌষষ্ট খানি শাক্তাগমের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের নাম, 
নিষ্লে লিখিত হইল । 

১। মহামায়া সম্বর-_ ব্রন্মাণ্ড কেমন করিয়া স্বি হইল । আমরা। 

যাহা কিছু দেখি, সমস্তই মায়! মাত্র | 
২ যোগিনী জল সম্কর_ যোগিনীগণের বিষস্ব উল্লিখিত আছে ॥ 

যোগিনীগ্ণ দেবতা বিশেষ | শ্রশানে গিক্া। উহাদের উপাসনা করিলে। 
ফষোশিনীসিদ্ধ হওয়া যায় । 
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৩ও ৪। তত্বসম্বর-_পঞ্চভৃতের উপরূ আধিপত্য লাভের উপায় । 
মহেত্ত্রজাল তন্ত্র যাহাতে বাছু ও পৃথিবী জলপূর্ণ ছিল বলিয্া জানা 
যার । 

৫ হইতে ১২। অষ্টভৈরব--সিদ্ধ, বটু, বড়বানল, ফল, কালাপ্রি, 
যোগিনী, মহ ও শক্তিতন্ত্র_-অই্টসিদ্ধির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। 

১৩ হইতে ২*। ভহুরুপুষ্টক-_-এই সকল দ্বারা ব্রাঙ্গী, মাহেশ্বরী, 
কফৌমারী, বৈষ্কবী, বারাহী, মাহেস্ত্রী, চামুণ্ডা, শিবদূতী । এই সকলের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় শ্রীবিষ্যা | 

২৯ হইতে ২৮ | যমলাষ্টক-_ইহাঁতে লেবীপৃজাঁপদ্ধতি শিক্ষা করা 
যায়। 

২৯। চন্দ্রজ্ঞান_( নিত্যযোঁড়শী তস্্ ) কপিলপুজার বিষয় জানা! 
যাক়। 

৩০1 মালিনী_-পীড়া ও তাহাদের আরোগ্যা্দির বিষয় জান! 

যাঁ। 

৩১ ম্হামন্সোহন- জাগ্রত লোককে নিদ্রিত কর! ( ভৌতিক 
কাঁগুঘারা যেমন কোন বালকের জিহ্বা কর্তন ছার! )। 

৩২ | বাঁমজষ্ট। ৩৩। বামদেব। ৩৪। বাতুল। ৩৫1 
বাতুলোত্তর । 

৩৬। কামিকা-( শেষোক্ত তিনখানিতে মন্দির নিশ্মাণ পদ্ধতির 
জানিতে পারা যায় )। 

ডঃ । হৃদভেদ কাঁপালিকা কেমন করিয়া ব্রন্মরদ্ধে, হৃৎকমল 
স্াপিত করিতে হয়, তাহা | জানিতে পারা যায়। 

৩৮ । তত্ত্রভেদ-_মন্ত্দ্বার] বা ষাঁছু করিয়া যাঁনৰ হত্যার বিবয । 
৩৯1 শ্হ্থা ৫ ্ 
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৪৬ | কলাবাদ-_প্রর্ঞেক প্রকারের কলা জানা ষাঁয়। 

৪১ | কলাময়-_-বামাচার-_-বাম্হন্তের পূজার বিষয় । 

৪২। কগ্ডকামত-_ওঁধব নিশ্মাণপ্রক্রিয়া জানা যায়। 

৪৩। মথথোর মত-_-পারদ সংযুক্ত দ্রব্যাদির প্রস্ততপ্রণালী । 

৪৪। বীণা ইহা একটী যোগিনীর নাম । ইহার অপর নাম 

সম্ভোগরক্ষিণী । ইহা! ছ্বারা এ ষোঁগিনাকে বশীভূত করা যায়! 

৪৫। ক্োত্ল--গুলিকা, অঞ্ন ও পাছুকাঁর বিষয় জান] যাঁর । 

৪৬ । ত্রোত্তলোত্র_বন্দারা ৬৪*** চৌবট্রি সহস্র যক্ষিণীকে বশীভূত 
করা যায়। | 

৪৭ | পঞ্চামৃত- মৃত্যুনিবারক উপায় জানিতে পারা যায়। 

৪৮ হইতে ৫১ । রূপভেদক কিম্বা ভূতদমর, কুলসরি, কুলোদ্দিশ, 

কুলচুড়ামণি__মানবকে মারিবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় জানিতে পারা যায়| 
৫২ হইতে ৫৬। সর্বজ্ঞবানোগ্ভব, মহাঁকালী মত, আমি-্ত-- 

মেদিনেশ ও বিক্ষুংতেশ্বর, এই গুলি দ্বারা কপালিকা পুজাঁপদ্ধতি শিক্ষা 

করা যায়। 

৫৭ হইতে ৬৪। পূর্ববতন্ত্র, পশ্চিমতন্তব, দক্ষিণতন্ত্র, উত্তরতন্ত্র, নিরুত্বর 
তন্ত্র, বিমল, বিমলোত্তর দেবীমুখ--এইগুলি দিগম্বরের মতামত জানা 

যাক্স। 

আধুনিক মন্ত্রগুলি এই ২০* খাঁনি সংহিতা হইতে উদ্ধত । আজ- 
কাল দক্ষিণভারতে ইহার এক সহজ দেখিতে পাওয়া য়ায় । ইহাদের 

মধ্যে কতকগুলি যে পূর্বে লিখিত এবং তীহাদের কতকগুলি হারা ইয়া 

গিয়াছে, তাহা জান। যায় না। 

নারায়ণের প্রথম প্রকাশই বাস্ুদেব। তিনিই পূজার পাত্র 
এবং তীহাঁর পুজাঘাঁর! মোক্ষলাভ হয়। বান্থদেব "আপনাকে দুই 
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ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন_ নারায়ণ ও বাস্ছরদেব। প্রথমটী নীল রং 

এবং শেষোক্ত শুত্র। বাশ্রদেব হইতে সন্কর্ষণের উৎপত্তি। তাহা 

হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে প্রচ্যক্স । এই তিনটির ছার] 

(তিনটি ফললাভ ০য়--জ্ঞান, বল ও এশ্ব্ধ্য। চব্বিশ জন দেৰ উহা হইতে 

উদ্ভৃত হয় । উহাদের প্রত্যেকেই নারায়ণের ষড়গুণের অধিকারী । 
নারায়ণের ষড়.শুণ পরে লিখিত হইল । থা! জ্ঞান, বল, এশ্বর্ধ্য, বীর্য, 

তেজ ও শক্তি । কোন্ কোন্ দেবতা কি হইতে উৎপন্ন তাহ নিক্ষে 

দেওয়া গেল । 

বাস্থদেব-_-কেশব, নারায়ণ, মাধব, পুরুষোতম, জনার্দন | 

লক্কর্ষণ__€গাঁবিন্দ, বিষুন্ মধুস্দন, অধোক্ষজ ও উপেম্তা | 
'অনিরুদ্ধব_ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, নরসিংহ ও হবি + 

প্রচ্যয় হৃধীকেশ, পদ্মনীভ, দামোদর, অচ্যুত ও কষ্ঃ | 

এই প্রথষ চারি হইতে অষ্টমূর্তির সৃষ্টি হয়। যথা__ব্রান্ধী, প্রজাপত্য, 
বৈষ্বী, দবিজ, অর্শি, মানুধী, আস্ুরী ও পৈশাচী। আরও বিষুধ্জ দশ 
খমবতার স্যষ্ট হয় । 

অনিরুদ্ধ কর্তৃক প্রপ্গার স্ষ্টি এবং ব্রন্মাকর্ফ ত্রক্গাণ্ড সৃষ্ট হয়। 

অনিরুদ্ধ হইতে মায়া উৎপন্ন হইয়! ব্রন্মাণ্ড ব্যাপৃত হইয়াছে । পূর্বে 
যে কর্েক্ব কথ! বল! হইয়াছে, সেই কশ্মের ফলাঙ্সারে জীবের সখ ও 

ছুঃখভোগ হয়। কর্ম হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছ। করিলে জ্ঞানলাভ 

শিক্ষা করিতে হয়। যিনি কোন প্রকার জ্ঞানলাভ দ্বারা পূর্বক্ষের 

কর্মের বিনাশ করিতে সক্ষম হন না অর্থাৎ যিনি যোগ দ্বারা 
/মুক্তিলাভে সম্পূর্ণ অক্ষম, তিনি নারায়ণকে কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করতঃ বিধিমতে পুজা করিবেন। তাহা হইলেই মুক্কিলাভ কন্সিতে 

পারিবেন । ্ 



ধোগতত্ব-বাত্িধি | ৩১৩ 
পপ স্পপপপসপিপপপপ পা শপপাাপাস্পাস্িশীীপািপসীপীপিনিস পশলা পিপিপি াশিশপীশীশীেশীশশী টি লি পি শশপীিশ। সপে শিশীপীপি শী শপ - ৩ শশাশিশিপিপপশী পপি 

শৈবাগমে শিবের পুজা এরূপে করিবার পদ্ধতি আছে । শিবই 
ত্রদ্মের বিকাশ মাত্র । ভীহার পাঁচটি দৃশ্ত আছে (মুখ )। যথা ঈশান, 
সদ্যোঁজাঁতি, বামন, অঘোর ও তৎপুরুব। প্রত্যেক মুখেরই তিনটি 
করিয়া চক্ষু আছে । সর্ধশ্ুদ্ধ ১৫টা চক্ষু। শাস্ত্রে কিন্ত সকলগুলি মুখ 

বলিয়া বর্ণিত নাই । ঈশান মস্তক, তৎ্পুরুষ মুখ, অধোঁর হৃৎপিগ, 
বামন (গুহ অংশ) এবং সগ্ভোজাত পদ। এইরূপ শরীর ধারণ 
করিবার প্রধান উদ্দেহ্য এই যে, ভক্তপণ সচ্ছন্দে পুজা! করিতে 

পারিবেন । উহার আর এক নাঁষ পশুপতি অর্থাৎ জীবের প্রভু । 

তিনি পার্বতীকে বলিতেছেন যে, মানবের মুক্তির জন্য তিনি যোগ- 

শিক্ষা দিবেন । টৈবাগমে অনেক যোঁগের বিষয় অছে। তিনি আরও 
বলিয়াছেন ষে, এই কলিষযুগে যোগাঁভ্যাস করা সম্ভব নহে এবং সেই 

জন্য মৃদ্তিপূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, লিঙ্গ- 
পৃজাই সর্বথা বিধি । যদি উহা! কোন মন্দিরে স্থাপিত থাকে, তাহা! 
হইলে বিশেষ ফলপ্রদ । বদি মন্দিরে সেই লিঙ্গ স্থাঁপন করিবার ক্ষমতা 

না থাঁকে, তাহা হইলে তিনি সেই লির্গকে সঙ্গে রাখিতে পারিবেন 

এবং আবশ্কমত বাঁহির করিয়া পুজা করিতে সমর্থ হইবেন ॥ রুদ্রাক্ষ 
ধারণাদির বিষয়ও তাহাতে বিশদ করিয়া বণিত আছে। 

শাক্তাগমেরও এ প্রকার গল্প আছে। প্রকৃতি বাশক্তিই আদি। 

সেই শক্তি হইতেই আর সমস্ত সষ্ট। যখন আর কিছুই ছিল নাঁ_ 
তখনও তিনি ছিলেন । দেবগণ কেমন ককিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাঁন, 

তাহা শাক্তাগমে বর্ণিত আছে। শক্তি অর্থে মৃত্তি বারাহী চামুণ্ডা, 
ইত্যাদি । শিব যোগের দ্বারা আপনাকে দ্বিভাগে ভাগ করিয়াছেন *. 
দক্ষিণভাঁগে পুরুষ, বামভাঁগে প্রকৃতি! সমস্তকে সেই কারণে অদ্ধ- 

নাপীশ্বর বলে। শুক্তির তিনটি বিকাশূ-লুক্মীং সরন্থতী..ও.পুর্কতী । 
৪ 
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৩১৪ যোগতন্ত-বারাধি। 
শক্তির উপাসনা করিতে হইলে কিরর্পে মন্বিরাদি নিশ্বীণ করিতে 

হয়, তাহাঁও শাক্তাগমে বর্ণিত আছে ॥। সচরাচর মন্দিরগুলি গোঁলা- 

কার, চতুতুজ, লম্বাকৃতি বা ডিম্বারুৃতি হইয়া থাকে । বাহিরের 
দেওয়ালে তিন পীচ বা সাতটা দ্বার থাকিবে । আধুনিক অনেক 
মন্দির এই নিরসে নিশ্মিত হয় নাই। 

মন্ত্র অভ্যাস যোঁগের অঙ্গ । অন্তান্ যোঁগের নাম বাজযোগ, 
লয়যোগ ও হঠযোগ | যাঁহাদের নিজের মনের উপর কোঁন আধিপত্য 
নাই, তাহারাঁই এই যোঁগের অধিকারী । মন্ত্রসিদ্ধ হইকস! তাঁহারা 
মানবজাতির অনেক অনিষ্ট করিতে পারে । এই জন্য সকলে মন্ত্রসিদ্ধ 
হওয়া বড় আনন্দের কথা নহে । যাহারা কেবল আত্মোশ্রতি কামনায় 
মঙ্জ অভ্যাস করেন, তাহাদের দ্বারাই পৃথিবীর উপকার হয়। 



চতুর্থ অধ্যায় । 

প্রথম পরিচ্ছেদ | 

সপ৫:৯ 

পাজযোগ। 

শিষ্য । অতঃপর রাজযোগের কথা বলিয়া বাধিত করুন । 

গুরু । রাঁজযোগের উদ্দেশ্ত, আমাঁদের মনৌবৃত্তিগুলিকে অস্তঘুধী 
করা,_ উহাদের বহিঘু্ধী গতি নিবারণ করণ, যাহাতে মন নিজের 
স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, এবং 

তজ্জন্ উহাঁর সমুদয় শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা । 

শিষ্য । ইহার দ্বারা কি উপকার লাভ হয়? 
গুরু । ইহাতে সমস্ত ছুঃখ অপগত হইবে । মাধ যখন আপনার 

মন বিশ্লেষণ করেন, তখন এমন এক বস্ত সম্মধীন হয়, যাহার কোন 

কালে নাশ নাই _যাঁহা নিজ শ্বভাব-গুণে নিত্য-পূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ। 

তখন তিনি দুঃখিত হন না, নিরানন্দও হন না। নিরানন্দঃ ভয় ও 

অপূর্ণ-বাঁসনা হইতেই সমুদয় ছুঃখ আইসে। পূর্বোক্ত অবস্থা হইলে 
মানুষ বুঝিতে পী'রিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরীং তখন আর যৃত্যু- 
ভয় থাকিবে না। নিজেকে পুর্ণ বলিয়া জানিতে পার্সিলে আমার 

ভয় থাকে না। তৎপরিবর্তে অতুল আনন্দ হইবে। 
রাজযোঁগ সাধনায় অন্ধবিশ্বাসের উপরে নির্ভর করিতে হয় না। 

মনকে বশীভূত করিয়! সমুদয় প্রকৃতির উপ্রে, ক্ষমতাবিস্তার করিবার 



৩১৬ যোগতত্ব-বারিঘ্নি। 
পাশপাশি শশিশলাশিিটি পক পালিশ পাস পা াশিিপিশিিসিশণীশি? শশী তি শেন পাশ 

উপাঁর যাহা, তাহাই রাজযোগ । রাজন্ধোগীর মতে এই সমুদীক্ব 

বহিজ্জগণ্থ স্ক্প্-জগতের স্থল বিকাশ । সর্ধবস্থলেই সুম্মকে কাঁরণ ও 

স্কুলকে কাঁধ্য বুঝিতে হইবে । এই নিয়মে বহির্ঞগৎ কাঁ্য ও অন্তজ্জগৎ 
কারণ। এই হিসাঁবেই স্থুলজগতে পরিদৃশ্তমাঁন শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক 
স্ক্মতর শক্তির স্থলভাগমাত্র। বিনি এই আভ্যন্তরিক শক্তিগুলিকে 
চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে 

পারেন । যোগী, সমুদয় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদয় প্রকৃতির 

উপর ক্ষমতা বিস্তার করাঁকেই আঁপন কত্বব্য বলিয়। গ্রহণ করেন । 

তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চীহেন, যেখানে প্ররূতভির নিয়মাবলি 

তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, এবং যে 

অবস্থায় যাইলে তিনি এ সমুদ়ই অতিক্রম করিয়া যাইবেন। তখন 

তিনি আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সমুদাঁয় প্রকৃতির উপর প্রতুত্ব পান। 

মানবজাতির উন্নতি ও সভ্যতা, এই প্ররুতিকে বশীভূত করার 

ক্ষমতার উপর নিভর করে । 

রাঁভযোঁগের সাধনার মানুষ উহা করিতে পারে। কিন্তু ইহ! 

ক্রমশঃ ও দীর্ঘকাল বাপিয়া অভ্যাস করিতে হয়। দুই এক দিন চেষ্টা 

করিয়া ফিরিয়া পড়িলে কখনই একাধ্য সমধা হয় না। 

এখন ঘোগ-সাঁধনার প্রয্নোজন কি, তাহাতে কি ফলই বা লাভ 

হয়ঃ এবং কোন্ সম্প্রদায়ের লোকই বা ইহাঁর অধিকারী, তৎ্সম্বন্ধে 

কিছু প্রমীণের আবশ্যক । হিন্দুশাস্্ বলেন, যোগসাঁধনায় সম্প্রদা্ি- 

কতাঁর গণ্ভী নাই । সর্ব বর্ণ, এবং সর্কব সম্প্রদায় ইহাঁর সাধনে অধি- 

কারী । যোঁগসীধনাঁর ফলে মানুষ প্রকৃত মানুষ হযর়। যোগসাঁধন 

না করিলে প্ররূত আত্মজ্ঞান লাঁভ হইতে পারে ন!। যোগবীজ 

নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, 

পপ পিপিপি 



যোটিতত্ববারাধ | ৩১৭ 

নানাবিধৈর্বিঘ্বীরৈস্ত ন সাধ্যং জাক্কতে মনঃ। 

তম্মীত্বস্ত জয়ঃ প্রায়ঃ প্রাণশ্ত জয় এব হি ॥ 

অন্ত প্রকার নানাবিধ পথে বিচরণ করিলে» সুখ-হুঃখ লাভ হয়» 

কিন্ত যোগ-মার্গে বিচরণ করিলে পরমপদ ঠকবল্যলাভ হইয়া থাকে । 

তং যোগমিতি মন্ন্তে স্থিরমিন্দিযধারণম্। 

স্থিরদপে ইন্দ্রিয় ধারণের নাম যোগ। যোগের আরও অনেক 

প্রকার অর্থ আছে, তাঁহাও পরে বলিতেছি। 

যেষন জল-কম্পন স্থির হইলে, তদ্গভস্থ বত্বরাঁজি দেখিতে পাওয়া 

ষাঁয়, তদ্রপ ইন্ড্রিয়ের চঞ্চলতা বিদুরিত হইলে ত্রহ্মতত্ দর্শন কর! যাঁয়, 

__ এবং সনাতন সর্ধতর্তবিশুদ্ধ পরমদেবকে জানিতে পাঁরিলেই মানব 

সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় । ঘতিধর্মপ্রকরণে মনু বলিয়াছেন, 

ভূতভাব্যানবেক্ষেত যোগেন পরমীত্মনঃ। 

দেহদ্বয়ং বিহায়াশু মুক্তো ভবতি বন্ধনাঁৎ ॥ 

পরমাঁত্ার যোঁগদ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ দর্শন করিতে 

পারে এবং স্থুল-হ্থশ্ম উভয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া ভব-বন্ধন হইতে, 

মুক্ত হইয়া থাকে । 
যাঁজ্ববন্ধ্য-স্বতিতে লিখিত হইয়াঁছে,_- 

ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্মণাম্ | 
অয়ং তু পরমো ধশ্মো যদ্যোগেনাত্দর্শনম্ ॥ 

যোঁগদ্ারা যে আত্মদর্শন হয়, তাঁহাঁই যজ্ঞ, আবার তাঁহাঁই ইন্দিয্স- 
দমন, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায় ও অন্যান্থু কন্মের পরমধশ্ম ॥ 

মহর্ষি মাতঙ্গ বলিয়াছেন» 
১. অখ্িষ্টোমাদিকান্ সর্বান্ বিহানস দ্বিজসত্তমঃ । 

যোগাভ্যাঁসরতঃ শান্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ 
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ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশীং স্ত্ীশৃদ্রাণাং (৯ পাঁবনম্। 
শাস্তয়ে কন্মণামন্যদ্যোগাঙ্ান্তি বিমুক্তয়ে ॥ 

সাধক অগ্রিষ্টোমাদি সর্ধবকশ্ম পরিত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসে রত 

ও শীম্ত হইলে পরত্রহ্ধকে জানিতে পারে । যোগভিম্ন অন্য কোন্ 

কশ্ম নাই, যে কন্ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র ও স্ত্রী, ইহাঁদিপকে পবিজ 
করিতে পারে, এবং শাস্তি ও মুক্তিদাঁনে সক্ষম হয়। 

দক্ষশস্বতিতে লিখিত হইয়াছে+__ 
স্বসম্ষেদ্যং হি তদ্ব,ক্ধ কুমারীস্ত্রীমুখং যথা । 
অযোগী নব জানাঁতি জাঁত্যন্কো হি যথা ঘটম্॥ 

কুমারী স্্বীর মুখের ন্যায় পরক্রহ্ধ স্বসন্ষেদ্য । যেমন জন্মান্ধ ব্যক্তি 

ঘটাদি পদধর্থ দেখিতে পায় না, সেইরূপ অযোগী ব্যক্তি ব্রন্দকে 
জানিতে পারে না। 

মহাভারতে যোঁগমার্গে ব্যাস কহিয়্াছেন»_ 

অপি বর্ণীবকষ্টস্ত নারী বা ধশ্মকাত্ক্িণী | 

তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাঁং গতিম্ ॥ 

যদি বা সর্ববধশ্মজ্ঞে যদি বাঁপ্যরুতী পুমান্। 
যদি বা! ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠো যদি বা পাঁপরুত্তমঃ ॥ 
যদি বা পুরুষব্যান্রো যদি বা ৫ক্ুব্যধারকঃ। 
নরঃ সেব্য-মহাছুঃখ-জরামরণসাঁগরঃ | 

অপি জিজ্ঞাসমানোহপি শব ব্রন্দাতিবর্ততে & 

নিকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ ও ধশ্মাকাঁজ্ষিণী নারী, ইহারা উভয়েই যোঁগ- 
মার্গে পরমা গতি লাভ করিতে পারে । সর্ধধশ্মজ্ঞ হউক, অকরুতী 

ুঙথষ্য হউক, ধাশ্মিকশ্রেষ্ঠ হউক, কিম্বা ক্লীব হউক, তাহারা এই 

জরা মরণময় মহাঁসীগররূপী সংসারে মহাঁছুঃখ সেবন। করিয়াও যদি 
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পরমাত্সীকে জানিতে ইচ্ছাঠকরে, তাহা হইলে শব্দ-ত্রদ্দের অতিবর্তন 
করিবে । 

আদিত্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে _ 
যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোঁগেো ময্যেকচিত্ততা ॥ 

যোগ দ্বারা জ্ঞান জন্মে এবং ষোগদ্বার৷ চিত্তের একাগ্রতা হয়। 

স্কন্দপুরাঁণে লিখিত হইক্সীছে*__ 
আত্মজ্ঞানেন মৃক্তিঃ স্যাত্তচ্চ যোগাঁদৃতে ন হি! 

স চ যোৌগশ্চিরং কালমভ্যাসাঁদেব সিধ্যতি ॥ 

আত্মজ্জানে মুক্তি হয় বটে, কিন্ত তাহা যোগ ব্যতিরেকে ঘটে না। 
দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে যোগসিদ্ধি হয় । 

কৃর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে” 

'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোগং পরমছুল্ল ভম্। 

যেনাজ্সানং প্রপশ্যন্তি ভাঙ্ুমন্তমিবেশ্বরম্ ॥ 

যোগাগ্রির্দহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপগ্ররম্ | 

প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং জ্বানাবির্ববাণমৃচ্ছতি ॥ 

অতঃপর পরম হুল্রভ যোৌগের কথা বলিব। যে যোঁগদার! 

সাধকগণ আমাকে দর্শন করিতে পারে । যোঁগরূপ অগ্জি অশেষ পাপ- 

পঞ্জর দগ্ধ করে, আর যোঁগদ্বারা দিব্যজ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞাঁন 
হইতেই লৌকসকল নির্বাণপদ পাইয়া থাঁকে। 

গরুড় পুরাণে লিখিত হইয়াঁছে,_- | 
তথ! যতেত মতিমান্ যথা স্যান্সিবৃতিঃ পরা । 

যোগেন লভ্যতে সা তু ন চান্তেন তু কেনচিৎ॥ 

ভবতাপেন তণ্তানাং যোগে হি পরমৌয়ধম্। 
পরাবরপ্রসক্তা ধী্যস্ত নির্ব্বেদসস্ভবা ॥ * 
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স চ যোগাগ্রিন। দগ্ধসমন্তকরেশর্সঞ্চয়ঃ | 

নির্বাণং পরমং নিত্যং প্রাপ্পোত্যেব ন সংশয়ঃ | 

সংপ্রাপ্তযোৌগসিদ্ধিস্ত পূর্ণ! ষস্তাত্মদর্শনাৎ। 
ন কিঞ্চিদ্বশ্ততে কাধ্যং তেনৈব সকলং কৃতম্ ॥ 

আত্মারামঃ সদ] পূর্ণঃ সুথমাত্যস্তিকং গতঃ ৭ 

অতন্তশ্তাপি নির্ধেবদঃ পরানম্দময়স্ত চ। 

তপসা ভাবিতাত্মানো যোগিনঃ সংযতেক্দ্রিয়াঃ | 

প্রতরস্তি মহাঁতআ্াীনেো! যৌগেনৈব মহার্ণবম্ ॥ 
যাহাতে পরমা শাস্তি লাভ হইতে পারে, মতিমান্ ব্যক্তি সেইরূপ 

যত্ব করিবে 1 পরন্ত কেবল যোগ দ্বারাই এঁ পরমা শক্তি লাঁভ হইভে 
পারে, অন্ত কোন প্রকারে উহা লাভ করা যায় না । যাহারা সংসার- 

তাপে পরিতণ্ত হইয়াছে, তাহাঁদিগের পক্ষে যোগই পরম ওষধ । ষাঁহার 
সংসারে বিরক্তি জন্মিয়াছে, এবং বুদ্ধিও পরম ব্র্দে আসক্ত হইয়াছে, 

সেই ব্যক্তি যৌগাগ্রিঘ্বারা সমস্ত ক্রেশ দগ্ধ করিতে পারে, এবং নিঃসংশয় 

নির্বাণপদ পাইয়া থাকে । যেব্যক্তি আস্মজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ 

যৌগসিদ্ধি করিয়াছে, সে কোন কাধ্যই অবশিষ্ট বিবেচনা করে না, 

তাহার সকল কাধ্যই সাধিত হইয়াছে এবং সে সর্বদা আত্মজ্ঞান-স্ুখে 

সন্তষ্ট থাকিয়া আত্যন্তিক স্ুখলাভ করে । অতএব সেই পরমানন্দ 

যোগীর সংসার-বিরক্তি জন্মে । যাহারা তপত্যাদারা আত্মাতে নিযুক্ত 

_ হুইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংঘত করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা যোগিগণ 
যোঁগদ্বারাঁই সংসাররূপ মহাসাগরের পার হইতে পারেন । 

বিষুপুরাঁণে লিখিত হইয়াছে+__ 
যচ্ছেয়ঃ সর্বভৃতানাং স্ত্রীণামপ্যুপকারকমু । 

অপি কীটর্পতঙ্গানাং তন্ন; শ্রেয়ঃ প্রং ৰদ ॥ 
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ইত্যুক্তঃ কপিলঃ পৃ্বং দেবৈর্দেবধিভিস্তথা 

যোপ এব পরং শ্রেয়ন্ডেযামিত্যুক্তবান্ পুরা ॥ 

দেব ও দেব্িগণ কপিলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহ! সর্বব- 

ভূতের যঙগলপ্রদ, স্ীদিগের উপকাঁরক, ই শ্রেরস্কর কশ্ম আমাদিগকে 

বল। তখন কপিল বলিলেন,_একমাত্র যোঁগই সকলের মঙ্গলপ্রদ | 
যোঁগবাশিষ্ঠে লিখিত হুইক্সাছে,__ 

ছংসহা রাম ! সংসার-বিষ-বেগ-বিস্কচিকা! | 

যৌগগাকুড়-মন্ত্রেণ পাঁবনেনোপশাম্যতি ॥ 

বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছিলেন-_রাঁষ ! সংসাঁরবিষে যে বিস্থচিকা রোগ 
জন্মে, তাহা অতি দুঃসহ । কেবল যোগন্ধপ গকুড়মন্ত্র ্বারাঁই সেই 

বোগের শাস্তি হইয়া থাকে । 

শ্রীমন্তপবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) 

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ! ষোঁগং যুগ্রম্মদাশ্রয়ঃ | 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা! জ্ঞাশ্তসি তচ্হ্ণু ॥ 

হে পার্থ ! তুমি আমার প্রতি অন্থুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া 
যোগাভ্যাসপূর্ষক যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে 
পারিবে, তাহা শ্রবণ কর | 

ফলকথা, হিন্দুশান্দের প্রধান প্রধান সমস্ত গ্রস্থেই ষোগের শ্রেষ্ঠতা 

কথিত হইয়াছে । যোঁগসাঁধন ব্যতিরেকে যে জীবের উদ্ধারের উপায় 
নাই, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অক্ষরে ধ্বনিত হইয়াছে । 

অনেকে বলিয়া থাকেন, যোগসাঁধন করণ যে কর্তব্য, তাহা শাস্ত্র 

পাঠে জানা যাঁর । কিন্ত কি প্রকারে করিতে হয়ঃ তাহার উপদেশ বেশ 
পরিষ্কারভাবে কথিত হয় ন্বাই। কিন্ত তাহাঁও হইয়াছে,-”তবে ধোগকে 

১ 
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আমরা এক জটিল অদ্ুত রহস্য বলিয়া" বিবেচনা করিয়া লইয়াছি। 
কাজেই তাহার সেই অভ্ভূত জটিল তত্ব খু'জিয়! মিলাইতে পারি না । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 

যোগাজশাসন । 

শিষ্য । এখন বলুন, রাজযোগ কি ও তাহার সাধনায় ফল কি? 

শুরু । রাঁজযোগের আদিগুরু মহখি পতঞ্রলি। তাহার প্রণীত 

“পাঁতঞ্জলস্ত্র” রাজযোগের শান্স ও সর্কোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ ॥ ইহাতে 

বাঁজযোগের সাঁধন-প্রণ'লী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা! সমস্ত যোগী- 

রাই অনুমোদন করেন । অতএব আমর! সেই গ্রন্থেরই সাধন-প্রণালী 
প্রভৃতি আলোচনা করিব । 

প্রথমে জানিবার আবশ্তক যোগ কি? 

শাস্স বলেন, 

যোঁগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ | 

চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ করার নাম যোগ। 

চিত্ত অর্থে মন। অতএব মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম যোগ। 

কথাটা ভাল বুঝা গেল না। মনের বৃত্তি কি, আর তাহার রোধ 

করাই বাকি? বিবক্র-সন্বন্ধ হেতু চিত্তের যে পরিণতি, তাহাই বৃত্তি। 
তোঁষার শ্রবণেক্ছ্রিয় কর্ণ, কিন্ত বাস্তবিকই কি কাণ শোনে? না, 

মনই শৌনে। কাঁণ গৌপ যন্ত্রমাত্র। ভুমি আমার কথাক্স মনংসংযোগ 
করিয়াছ, আমার কথা বেশ শুনিতে পাইতেছ, বাহিরে কি হইতেছে, 
তাহা শুনিন্ভে পাইত্ডেছ না,কেন না, সে দিকে মন দাও নাই। 



যোগঠত্ব-বারিধি। ৩২৩ 

বাহিরের দিকে মন দাও» বাহিরে কি হইতেছে, শুনিতে পাইবে, 
কিন্ত আমার কথা শুনিতে পাইবে লা । মন-ইন্জরিয় সংযুক্ত না হইলে 

তাহাঁর কার্য হয় না। অতএব মনকে বিভিন্ন প্রকার আকারে 

পরিণত হইতে না দেওয়াই যোগ । 
মনের বৃত্তি অসংখ্য । কিস্ত যোগিগণ তাহাদিগের পাঁচ প্রকাক 

অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন । সেই পীঁচ প্রকার অবস্থার নাম- ক্ষিপ্ত, 
মূঢ়ঃ বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ । 

ক্ষিপ্ত,বিষয়-বাঁসনীয় মন চারিদিকে ধাবিত হওয়া, একটি 

ছাড়িয়া অষ্ঠটিতে চালিত হওয়া, এবং লালসা লইয়া অস্থির থাকাকেই 

মনের ক্ষিপ্তীবস্থা বলে! 

মুট৮অপরের অনিষ্ট কামনা, নিদ্রাতিজ্দ্রাদির অধীন থাকা, এবং 

অজ্ঞানতাঁয় আচ্ছন্ন থাকাঁকে মনের মুঢ়াঁবস্থা বলে। 

বিক্ষিপ্ত,নিজ কেন্দ্রের দিকে যখন মন যাইবার চেষ্টা করে, 

তখনই তাহার বিক্ষিপ্তাবস্থা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্ষিপ্ত-অবস্থার মন 
আছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ঃ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হক, 

চিরাভ্যন্ত চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে, কিন্তু পুনরায় আবার ক্ষিপ্তাবস্থায় 

গমন করে, তখনই তাঁভাকে বিক্ষিপ্তাবস্থা বলে। 
একা গ্র”রমন যখন রজস্তমোবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া কেবল: 

সীত্বিকভাঁব অবলম্বন পূর্বক নির্বাতস্ত নিশ্চল নিষ্ষম্প দীপশিথার ন্তাঁয় 
স্থিরভাবে থাকে, তখনই তাহাঁকে একা গ্র বলে! 

নিরুদ্ধ-_মন নিজ কারণীভূত প্ররুতিতে প্রলীন থাকিলে, সেই 
অবস্থাকে নিরুদ্ধ অবস্থা বলে। - 

যোগের দ্বারা ,মানষের চিন্ত ক্রমে একধগ্র হইতে এই নিকদ্ 
অবস্থায় আগমন করে । চিত্তবুত্তিকে এই নিরুদ্ব-অবস্থায় আনিৰার. 



৩২৪ [.. যোগতত্ব-বানিধি | 

জন্যই ষোগসাঁধনা করা । ক্ষিপ্রচিপ্ত, মুচিত্ত বা বিক্ষিচিত্ত লইয়া 
আময়া জন্মের পর জন্ম ঘুরিয়া মরিতেছি,_-যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে 
এঁ অবস্থাত্রয় হইতে একাগ্রতায় আনয়ন করিতে হয়,তারপর 
নিরুদ্ধাবস্থায় লইতে হয়। মনকে এই নিরদ্ধ অবস্থায় আনয়ন 
করাই যোগ । 

মন নিরুদ্ধ অবস্থায় আঁদিলে কি হয়? 

তদা দ্রষ্টঃ স্বরূপেহ বস্থানম্ ॥ 

তাহ! হইলে দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষের বা আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। 

মন যখন আত্মপ্ররতিকে শ্রলীন থাকিল, তথন আনশ্লা স্বরূপে 

অবস্থিত হইলেন --মন শান্ত হইল, তাহার চঞ্চলত1 গেল । তখন 

আত্মা কাঁজেই স্বরূপে অবস্থিত ভইবেন। নদীর প্রবাহ শান্ত হইলে 

তখন তাহার তলদেশ দেখা যাইবে । : 

বৃক্তি-সাব্প্যমিতরত্র ॥ 

এই নিরুদ্ধাবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে.আত্মা বৃত্তির সহিত একীভূত 

হইয়া থাকেন । 

যেহেতু বিষয়ের সহিত চিত্তের পরিণতি হইষ্া' তাহা চিস্তা-তরঙ্গে 

আত্মসমীপে উপনীত হয়, এবং আত্মা তাঁহাঁভে মিশ্রিত হইয়া স্ুখ- 

দুঃখ অন্ভব করেন। মনে কর, একজন আঁমীকে গালি দিল» আমি 

রীগ করিলাম-ইহ] চিত্তের বৃত্তি। মন এই অস্থভব-জনিত সংস্কার 

আরও অভ্যন্তরে বহন করিয়া নিশ্চয়াত্সিকা বুদ্ধিতে অর্পণ করিল। 

বুদ্ধিতে গিয়া উহ! আঘাঁত করিলে বুদ্ধি হইতেও ষেন একটি প্রতিক্রিয়া 
'হইল। এই প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়া উঠে। আর 
এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি পুরুষ_বা জীবাত্মার নিকটে অর্পণ 
করিল । তিনি তখন ইহার জন্য ছুঃথ অনুভব করিলেন ॥ 



গোগতত্ব-বারিধি। ৩২৫ 

বুত্তয়ঃ পঞ্চতধ্য:, ক্রিষ্টা অকিষ্টাঃ ! 

লেই মনের বৃত্তি--পীচ প্রকাঁর। পাঁচ প্রকার বৃত্তি আকার ছুই 

ভাগে বিভক্ত । এক ক্রিষ্ট, আর অক্রিষ্ট রাগ, দ্বেষ, কাঁম, ক্রোধ প্রভৃতি 

আখ্যাযুক্ত বৃত্তি গুলি ক্লেশদান্নক বলিয়া ক্রিষ্ট, আর শ্রন্ধা, ভক্তি, করুণা 

€মত্রী ও ৫বরাগ্য প্রভৃতি বৃত্তিগুলি সুখের কারণ বলিয়া অক্রিষ্ট। 

যোগী কিন্ক বলেন, ক্রিষ্ট বা অক্িষ্ট উভয় বুক্তিই বন্ধনের কারণ,-- 

অতএব বৃত্তিমাত্রকেই নিরুদ্ধ করিতে হয়। 
প্রমাণ-বিপর্যযয়-বিকল-নিদ্রা-ন্তযুত ॥। 

প্রমাণ, বিপধ্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্বতি, এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি । 

প্রতাক্ষাজমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ 

প্রমাণ তিন প্রকার-_প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম | 

প্রত্য্্ অর্থে সাক্ষাৎ অন্ুভব। চক্ষু-কর্ণের ভ্রম না ঘটিলে, আমরা 
ষাঁহা দেখি, শুনি বা অনুভব করি, তাহাই প্রত্যক্ষ । প্রত্যক্ষ বস্ত ঘারা 

তাহার সহচর বস্তর জ্ঞানকে অনুমান বলে, যেমন গন্ধদারা গোলাপের 

প্রতীতি । আগম অর্থে আপ্তবাঁক্য বলা যাইতে পারে । যোগী বা 

খধিগণ প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়া যাহা বলিয়াছেন । 

প্রমাণের প্রক্বোজন কি? প্রয়োজন আছে । জীবের অস্তঃকরণ 

বাহবস্তর সহিত মিলিত হইলে তদাকার প্রাপ্ত হয়” ইহণকে জ্ঞান 

বলে। এই জ্ঞানকেই যোগিগণ বৃত্তি আখ্য! প্রদান করিয়াছেন । 

এখন এই বস্তগত্যা জ্ঞান সর্বত্র স্বরূপজ্ঞান নহে। রজ্জুতে সম্বন্ধ 
কইয়া অনুনক স্থলে সর্প বলিয়া জ্ঞান জন্মে, ইহা মিথ্যা জ্ঞান । মনো 
বৃত্তিসকল অবলঘ্বিত বস্তর অবিকল সাদৃশ্টে উৎপন্ন হইলেই তাহা সত্য 
জ্ঞানস্বলিয়া কথিত হয়। আর বিপরীত ত্রাবে উৎপন্ধ হইলে তাহ 

মিথ্যা! জান বলিয়া! ধরতে হইবে ( .. | 



৩২৬ যোগতত্ব-বারিষ্ি। 
পাম্প 

বিপর্যযয়ো মিখ্যাজ্ঞানমতদ্রপপ্রতিিতম্ ॥ 
বিপর্যয় অর্থে মিখ্যাজ্ঞান)-_বস্ত একপ্রকার, মনোবৃত্তি অন্তপ্রকায়, 

তাহা হইলে সেই বস্তর স্বরূপকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যবিধ জ্ঞান জন্মে) 
এই জ্ঞানের নাম বিপধ্যয়। যেমন রজ্জুতে সপ্পত্রম | 

শব্জ্ঞানাসছপাঁতী বস্তশৃন্তো বিকল্প: ॥ 

বস্তশূন্ত অর্থাৎ বস্তব নাই, কিন্ধ শব্দ শুনি! যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে 
বিকল্প বলে । যেমন “জুজু” । 

জুজু বলিয়া কোন বস্্ নাই, কিন্ত জুজু নাম শুনিয়া বালকগণ ভীত 

হইয়া পড়ে । এক্ধপ অনেক বিষয় আছে, যাহা বস্ত নাই, কেবল 

শব্দ আছে, তাহার বিকল্প জ্ঞানোতৎপত্তি হস্ক। ইহা চিত্ব্রে, দূর্বলতা 
জন্য ঘটিয়া! থাকে । শব্দ শুনিবামাত্র তাহা প্ররূৃত কিনা, ইহা বিচার, 
না করিয়া চিত্তবৃত্তি তদকার প্রাপ্ত হইল, ইহা বিকল্পবৃত্তি। মনে কর 
একজন আসিয়া সংবাদ দিল, অমুক তোমাকে গালি দিতেছে, 

বাস্তবিক সে গালি দেয় নাই-কিন্ত এ শবতেই তোমার চিত্তবৃক্তি 
তদাঁকারে পরিণত হইল । তৃমিও ক্রোধে বা ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া 
পড়িলে। 

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বুত্তিশিদ্রা ॥ 

যে বৃত্তি শৃন্তভীবকে অবলম্বন করিক্সা থাকে, তাহাই নিদ্রা । 

অন্থভূতবিবন্নীসম্প্রমোৌষঃ স্বৃতিঃ ॥ 

যাহা আমরা! অনুভব করি, তাহ! আমাদের চিত্তে সংঙ্কাররূগে 

থাকিয়া যায় এবং জ্ঞানের আয়ত্ত হয়। ইহাকেই স্থৃতি বলে। 

আমরা যাহা করি, যাহ! বলি, যাহা চিন্তা করি,_সে সমস্তই 
আন্মাদের অন্ুভূষ্তির মধ্যে আইসে। এই অনুভূত বিষয় সকলের দাঁগ 
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আমাদের চিত্ভূমিতে পঁড়িয়া যায়_ইহাকেই সংস্কার বলে। এই 
সংস্কার-তরঙ্গপরম্পরা জাগ্রদবস্থায়ি স্বতি এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্র । 

এখন চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি কি, তাহা বুঝিতে পারা. গেল এবং আরও 

বুঝিতে পারা গেল যে, চিত্তের এ বৃত্তি সমুদয়ের নিরোধই যোগ 
কিন্ত এখন জানিতে হইবে, নিরোধের উপায় কি? 

উপায় যোগসাঁধনা॥ কিন্তু কি প্রকারে তাহা করিতে হইবে ? 

উপায় বাঁ পন্থা অনেক আছে! একে একে উক্ত হইতেছে । 

অভ্যাঁস-টবরাগ্যাঁভ্যাং তন্নিরোধঃ ৪ 

অভ্যাম এবং ৫বরাগ্যদ্বারি। বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় । 

অভ্যাস কি? দুতাসহকাঁরে এক কার্যের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানকে 

অভ্যাঁস বলা যাইতে পারে । অক্ঞুন, যোগীশ্বর শ্রীকষ্চমুখে যোগের 
কথা শুনিয়। এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন ॥ অজ্জুন বলিয়াছিলেন”_ 

যোহক্সং যোগন্তবয়। প্রোক্তঃ সাম্যেন'মধুহদন !। 

এতম্তাহং ন পশ্তামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাঁম্ ॥ 

হে মপুশ্যদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে ষোগের কথা উল্লেখ 

করিলে, মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থাত্রিত্ব 

দেখিতেছি না । কেননা» 

চঞ্চলং হি যন: কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্ঢ়ম্। 

অশ্যাহং লিগ্রহং মন্তে বাস়োরিব সুছুক্ষরম্ ॥ 

মন স্বভাঁবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রি্গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও ছুর্ভেদ্য ;--- 

যেমন্দ বাঁয়ুকে নিরুদ্ধ করা! অতি কঠিন, মন্কে নিগৃহীত করাও.সেইরূপ্ 
হুর 
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অঞ্জনের কথা শুনিরা শ্রীকষ্চ বলিলেন,”_ 
অসংশয়ং মহাঁবাহো ! মনো দ্বনিগ্রহং চলম্্। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ! বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে 1 
হে অকঙ্জুন! চঞ্চলস্বভাঁব মন যে ছুনিগ্রহ, তাহার সংশয় নাই ॥ 

কিস্ত অভ্যাস ও বরাগ্যদ্বারা তাহাকে নিশৃহীত করিতে হয়। 
যতাত্মনা! যোঁগো ছুশ্রাঁপ ইতি মে যতিং | 

বশ্যাত্মন! তু যততা শক্যোহবাপ্তমুপার়তহ ॥ 

ফাঁহার চিত্ত অবশীভৃত্ত, যোগ লাঁভ করা তাহাব পক্ষে ছুর্ঘট । যে 

ষত্বশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত 

উপাক দ্বার ষোগলাভ করিতে সমর্থ । 

এস্থলে ভগবান্ও বলিলেন, অভ্যাস ও ৫বরাগ্যদ্বার৷ মনকে বশীভূত 

করিবে । এখন কি অভ্যাস করিবে? সেকথা অঞ্জুনকে ভগবান্ 

আগেই বলিক়াছিলেন । 

সংকল্প প্রভবান্ কামীংস্ত্যক্ত? সর্বানশেষতঃ। 

মনসৈবেক্িয়গ্রামং বিনিক্ম্য সমস্ততঃ ॥ 

সংকল্প-সমৃৎ্পন্ন কামনাসকল নিঃশেষিত ও অস্তঃকরণ দ্বারা ইন্জ্রিক- 

ছাণকে সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে । 

শনৈঃ শনৈরুপরমেছু-্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়। 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েং ॥ 

মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধির দ্বারা অল্লে অল্গে 
ব্বিরতি অভ্যস করিবে । 

যতো যৃতো নিশ্চরতি যনশ্চঞ্চলমস্থিরষ্ । . 
ততশ্ুতো নিয়ম্যেতদাত্মন্তেব বশং নয়েখ॥ 
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পিপাসা পিসি শপে শা পস্পাপপশাপা পি পিপিপি শশীপীপ 

চঞ্চলম্বভাব মন যে যে য় বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষ 

হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিস আত্মার বশীভূত করিবে । 

তত্র স্থিতো যত্বোইভ্যাঁসঃ ॥ 

সেই বৃত্তিগুলিকে নিজের আতবত্তে রাখিবার যত্বকে অভ্যাস বলে । 

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তধ্যনত্কীর।সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ 

নিরস্তর এবং দীর্ঘকাল ধরিম়া তীব্র শ্রদ্ধার সহিত পরমপদ লাভের 

চেষ্টা করিলে অভ্যাসের ভূমি দৃঢ় হয়। 

ছুই চারিদিন কোন প্রকারে এক আধবার চেষ্টা করিয়। বিরত 

হইলে কার্ধযসিদ্ধ হইবে না। নিরন্তর এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিক্বা চেষ্টা 

করিলে তবে অভ্যাস দৃঢ় হইবে । 
দৃষ্টান্ুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণশ্ বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ 

যাহা দেখা যাক, ধাহাঁ শুনা যায়, সেই লমস্ত বিষয়েব আকাজ্ষা 

পরিত্যাগ করিলে মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। ঢেই ভাবকেই 

বৈরাগ্য বলে । এককথায় ভোঁগস্পৃহা বর্জনের নামই বৈরাগ্য । এই 
বরাগ্যকে বশীকার ৫বরাঁগ্য বলে । 

জ্ঞানালোচনা দ্বারা যখন যাক্ষষ জানিতে পারে, এই জগৎটা 

লমৃদায়ই এক ভ্রমজাঁলে বিজড়িত। ধন-জন, বিষয়-বিভব, সবই 
ক্ষণস্থায়ী, ইহার প্রাপ্তিতে আমাদের কোন স্ুথ নাই। অধিকস্ 

হঃখের মাত্রা বুদ্ধি করিবার জন্যই এই সকলের উপস্থিতি । বাস্তবিক 

এ পর্যযস্ত জগতে" যাহা করিস্বাছ, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, যাহা দর্শন 

করিক্সাছ, এমন কি, যাহ! চিন্তা করিয়াছঃ তাহার কোনটিতে প্রকৃত 
আনন্ব আত করিয্াছ £ প্রকৃত কথ! বলিতে হইলে, নিশ্চয়ই বজিবে, 

কিছুতেই,নাঁ । সুধ চাঁহিলেই ছুঃখ অসে, আলো চাহিলে অন্ধকার 

উপস্থিত হল । বনের ধাঁরে মরণ, স্বাস্থ্যের নিকট, নোপ, হাসিৰ 
৪২. 
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ধারে কান্না, এ জগতের যে মন্্ত্বকে লাঁগিয়। আছে । তবে এ সকলে 

প্রয়োজন কি? যাহা সার, যাহা নিত্য--তাহাতে আসক্ত হও | 

আকাটব্রহ্গপর্ধ্যস্তং'€বরাগ্যং বিষয়েঘু 
যখৈব কাঁকবিষ্টায়াঁং টবরাগ্যং তদ্ধি নিশ্দীলম্ ॥ 

আকীট ত্রন্ম পর্য্যন্ত সাংসারিক ষাঁবতীয় পদার্থ কাঁকবিষ্ঠার ন্যায় 

তুচ্ছ ও দ্বণাঁ্হ হওয়া আবশ্ক। তেবলমাত্র এক ব্রহ্ম, আর কিছুই 
নাই । সমস্তই ব্রহ্মময়,ভুমি আমি, চন্দন বিষ্ঠা, শক্র মিত্র, সখ 
ছুঃথ, ভেদাভেদ, ধশ্বীধন্ম কিছুই নাই-_সকলই ব্রহ্ম । এইরূপ ভাবিতে 

ভাঁবিতে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠী হয় । 
বলিতে পার, যে সকল বিষয়ের উপরে মানুষের প্রাণের এত 

টান, যাহার জন্য মানুষ বুকের রক্ত জল করিয়া ফেলিতেছে”_ 

নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসঞ্জন করিতেছে, সেই স্ত্রী, পুত্র, জাঁতা, ভগিনী, 

বিষয়-আশয়, ঘরবাঁড়ী কিছুই নহে বলিয়া! পরিত্যাগ করা কি সহজ ? 
সহজ নহে-কিস্ত অভ্যাসবলে সহজ হইয়া আসিবে। পাও 

বোগগ্রস্ত ব্যক্তি বাহ্প্রকৃতির বিবিধ বর্ণ না দেখিতে পাইয়া যেমন 

একমাত্র হরিদ্রাবর্ণই দেখিয়া থাকে, অবিদ্যাক্রাস্ত মাঁনবও তদ্রুপ 

জগৎ ও জগদাত্ীর স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। পাশুধ়োগ 
আরোগ্য হইলে সেই ব্যক্তি যেমন জগতের স্বাভাবিক বর্ণ দেখিতে 
পীয়, অবিদ্যা দৃবীভৃত হইলে মানুষও তন্দ্রপ স্বরূপ জ্ঞানে প্রদ্কত বস্ত 

দর্শনে সক্ষম হয়.। | 

তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুণবৈতৃষ্ত্যম্ ॥ 

আত্মসক্ষাৎকার বা পুরুষব্ষয়ক জ্ঞান জন্মিলে বৈরাগ্য স্থিত্রী- 
ভূত হয়, এবং তখন তীহার গুণের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। গ্ঁক্ৃতিক 
্রশ্বধ্য আঁর তখন্থ সেই ঘোগীকে আঁকি করিতে পারে না। 



যোপতদ্ব-বারিধি | ৩০১ 

পুরুষের গুণ কি? সধ্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিন গুণ এই 
বাহাজগতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও উহাদের মধ্যে সামগ্রস্ত এই ত্রিবিধ 
ভাবে প্রকাশ পায়। আমরা আমাদের চক্ষুতে যাহা কিছু দেখিতে 

পাই, সমুদয়ই এই তিন শক্তির সমবাঁরে সমুৎ্পন্ন । কেবল যানবাস্ম' 
ইহার বাহিরে-_তিনি পুরুষ, নিত্যশুন্, নিত্যবুদ্ধ ও পুবাঁ৭প। তবে 
প্ররতিতে যে ঠচৈতন্তের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাক, তাহাও 

তাহার প্রতিবিন্ব মাত্র! প্রকৃতি নিজে জড়া। মনও প্রকৃতি হইতে 

অভিন্ন, কাজেই মনও জড়। আমাদের চিন্তাও প্রকৃতির অন্তর্গত । 

প্ররৃতিই মাঁশুষের আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতির : 

আবরণ সরাইয়া দিতে পারিলেই আত্মা প্রকাশিত হন। এন্সপ 

হইলে আত্মা আর গুণে আকৃষ্ট হন নাতখন তিনি স্বমহিমায় 

প্রক্কাশিত। 

বিতর্কবিচারানন্দাম্মিতান্গমাঁথি সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ 

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্বিতা এই চাত্রি 

প্রকারে বিভক্ত । . 

সমাধি দুই প্রকাঁর, এক সম্প্রজ্ঞাত, আর অসন্প্রজ্ঞাত। সমাধিই 
যোগের চরম লক্ষ্য । সমাধিটি পদার্থ কি, তাহা যোগসাধনেচ্ছ ব্যাজির 

বিশেষ প্রকারে জানা আবশ্যক । এস্থলে একজন দাঁশনিক পণ্ডিত 

এবং একজন যোগী এই সমাধি শবের যেক্ূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 

তাহা পাঠ করিতেছি । কাঁরণ, এই শব্দটির উপরে সমস্ত যোগের 

উদ্দেশ্য ও অবস্থা নিতর করিতেছে । 

“একবস্তবিবয়ক তীব্র ভাবনা বা উৎকট চিন্তা প্রয়োগের নাষ 

যোগ ও সুমাপি 1 সর্ধরুত্তি নিরোধ অথাৎ চিত্তের নিরাঁলন্ব অবস্থা 
যোগ ও সমাধি । " শেষোক্ত সমাধির প্রথম্টবস্থায় "ভাব্য পদাখের 



৩৩২ শবোগতত্ব-বারিধি ॥ 
পাক ০ চে 

(যাহা ভাঁবা যায়, তাহা নাঁষ ভাবা ) জ্জীন থাকে বটে; পরস্ত ক্রমে 
তাহাঁরও অভাব হয়। চিত্ত তখন বৃত্তিশৃন্ত বাঁ নিরালম্ব হইয়া কেৰল 

অন্তিহ মীত্রে অবস্থিত থাকে । সেই সকল পর্যালোচনা করিষা 

যোগীরা বলিয়াছেন যে, সমাধি ছুই প্রকাঁর। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও 

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । ( সম্-সম্যক্ঃ প্র শ্ীকুষ্টরূপে, জা জানা )। 

ভাব্য-পদার্গের বিস্পষ্ট জ্বান অলুপ্প থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির 

নাম “সম্প্রজ্ঞাত”, আর “ন কিঞ্চিত প্রজ্জায়তে” কোন প্রকার বৃত্তি বা 

জ্ঞান থাঁকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাঁম “অসম্প্রজ্ঞাত |” 

ধান্ুক্ষেব' যেমন প্রথমে স্থুল লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখে. ক্রমে স্ম্ম ও 

আশ্্ীদপি স্ক্ম পদার্থ গ্রহণপূর্বক তাহা বিদ্ধ করিতে অভ্যাস করে, 

সেইন্প প্রথম যোগপীরাও প্রথমে স্লতর শাঁলগ্রাম, কি অন্ধ কোঁন 

কল্পিত দেবমৃত্তি, অথবা কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন পূর্বক 
তদুপরি ভাবনাশ্সোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করেন। পরে স্থস্ম, 

ক্রমে স্ক্দঘতম পদার্থ অবলম্বন করিয়া চিজ্বাশ্নোত প্রবান্তিত করেন । 

স্রতরাং জাঁনা গেল, তাহাদের ধ্যয় বা ভাব্যবস্থ দুই প্রকার । স্থূল ও 

সুষ্ম | স্থুল ও স্ক্ম এই দুই শবের দ্বারা যাহা বুঝা যাইতে পারে, 

সে সমস্তই ভাঁহাঁদের ভাব্য বাধ্যেয় কটে; পরম তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ 
বিশেষ ব্যবস্থা আছে । যথা-বাহাস্কুল ও বাহ্াস্ল্ম্র । এবং আধ্যাত্মিক 

স্থল ও আধ্যাত্সিক স্স্ত্। ক্ষিতি, জল, তেক্ঞ, বায় ও আঁকাঁশ,_এই 

পাচ প্রকার ভূত বাহাস্তল নামে এবং ইন্দ্রিরগুলি আধ্যাত্মিক-স্থুল 

নাঁমে কথিত হয়। উহাদের কারণীভূত স্বশ্্রতন্মীত্রা বা পরমাণু সকল 
যথাক্রামে বাহা-স্থশ্স ও আধ্যাত্সিক-স্ম্ম নামে প্রখ্যাত হয়। এততিন্ন 

আত্ম! ও ঈশ্বর, এই দুই পৃথক্ ভাব্যবস্তও আঁছে। এই সরল ভাব্য 

অবলম্বন করিয়া] ভীবনা৮শ্োতি প্রবাহিত করিতে পাঁরিলে ভাব্যবস্তর 



ফোগতত্ব-বারিধি। ৩৩,০, 

লানর্থযাদি অনুসারে ভ্দ/ ভিন্তর ফললাভড হইক্সা! থাকে । সমাধির 

প্রারস্ভেই ষদি বাহা-স্থলে আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকাররূপিণী প্রজ্ঞা 

জন্মে-তহিা হইলে তাহাকে “বিতর্ক” বলা যাঁয়॥ বাহা-হক্সেক 

সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তীহা “বিচার” আধ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন 

আধ্যান্সিক স্থুল যদ্দি সমাধির আলম্কন হয়, সার তাহাতে ধ্যানজ 

প্রজ্ঞা জন্মে, _ভাঁহা হইলে সে অবস্থার নাম “আনন্দ ।” বুদ্ধিসম্বলিত 

অভিব্যঙ্গ চৈতন্যে অর্থাৎ জীবাম্বাতে যদি তীদূশ আভোগ (সাক্ষাৎ 
কারবতী প্রজ্ঞা) জন্মে, তাহা হইলে, ভাঁহার, নাম “অন্িতা।” এই 

বিভাগ অচ্ুলারে সম্প্রজ্ঞাভ “ষাঁগ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকার 
বিভাগে বিভক্ত | ইহাদের ক্রমাক্ছগত শাস্ত্রীয় নাম “সবিতর্ক” “সবিচার” 

«“সানন্দ” ও পসাম্মিতা 1৮ 

এতগ্চিম্ন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সশধিত হম়্,_তাঁহা স্বতন্ত্র; 

এবং তাহার ফলও ভিঙ্ব। ঈশ্বরাজ্ীয় সন্প্রজ্জাত যোগ সাধিত 

হইলে ততৎ্কাঁলে কোনও প্রকার কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে নাঁ। সে 
ষাঁধক পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্পকল্পাস্ত আঅতিবাহন করিতে 

সক্ষম হয় । উল্লিখিত ভাঁব্য-সমূহের ষে কোন ভাব্যের উপর ধ্যাঁন- 
গ্রবাহ ছুটাইবেধ্যাঁন পরিপক্ক বা প্রগাঢ় হইলে চিত্ত অল্পে অল্পে, 

সেই সেই ভাব্যের সান্ধপ্য প্রাপ্ত হইবে, চিত্ত তখন তন্ময় হইয়! 

অবিচাল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিবে। তৎ্কালে অন্ত কোন জ্ঞান ব॥ 

যনোবত্তি উদ্দিত থাকিবে নাঁ। ভবিষ্যতে যদি কখন উদয়োম্ুখ 

হয়, তথাপি তাহা সেই ধ্যয়াকার প্রাঞ্ত স্কিরবৃতির প্রতিরোধ করিতে, 

পারিবে না 1 তাঁদৃশ স্থিরবৃত্তি যখন কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ হইবে না, 
খন, তাহাকে “সম্প্রজ্ঞাত সমাধি” বলিয়া জানিবে। এই সম্প্রজ্ঞাত 

সমাধি সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতবা আছে। কি? তাহা বলিতেছি +. 



৩৩৪ ধোগতত্ত-বারিখি | 
৯ 

ভাবিক়া দেখ, যখন তুমি কোন ঘটের পটের&্ধ্যান কর--তখন ততোমর 
গঘট-জ্ঞানের সঙ্গে অথবা পট-জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্বথণ্ডের 

জ্ঞান থাকে কি না? অবশ্যই থাকে । তৎসঙ্গে “আমি” জ্ঞানও 

খাকে। আবার কখন কখন এমনও হয়, ঘটজ্ঞান লুপ্ত হইয়! ঘা, 

কেবল “আমি, জ্ঞান ও ষুত্তিকাজ্ঞান পরম্পর জড়িত হইয়া! হরিহ্র 

মূর্তির হ্যায় এক বা অভিন্ন আকারে স্ক্রিত হইতে থাকে । আবার 

এন্ূপও হয়, উক্ত ছুই জ্ঞান পরস্পর পৃথক থাকে, অথচ তাহাদের 

পূর্ববাপরীভাঁব থাকে না। অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের শ্াায় যুগপৎ এক” 

যোঁগেই ভাঙ্গিতে থাকে । কথন কথন এননও হয়, অন্যান্ত জ্ঞান 

লুপ্ত হইয়া! যায়, কেবল মাত্র ঘটজ্ঞান, অথবা মৃত্তিকাজ্ান, অথবা 

কেবল মাত্র আমি” জ্ঞান বর্তমান থাকে । এক্সপ হয় কি না, একটু 

ভাবিয়া! দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । যিনি কখন ভাবিতে ভাঁবিতে 

হতজ্ঞান হইয়াছেন, অত্যন্ত তন্মনা! হইয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, উহ! 
হয়কি না। তিনিই উক্ত উপদেশের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন, 

অন্টে পারিবে কি না সন্দেহ । যাহাঁই হউক, উক্ত দৃষ্টাস্তে ধ্যানেন্স 

বা লমাধির পরিপাক দশায় বদি ধ্যেক্স বস্তর জ্ঞান বা অন্য কোন জান্গ 

নখ থাকে, অর্থাৎ অআহং জ্ঞান, কি ধোর় বস্ত্র উপাদান জ্ঞান, কিংরণ 

তাহার নামজ্জান না থাকে, (প্রতিমাক্কার জ্ঞান বৈ প্রতিমার না 

জান কি তাহার উপাদান জ্ঞান অর্থাৎ প্রন্তরাদি জ্ঞান না থাকে), 

অর্থাৎ চিত্ত বদি সম্পূর্ণক্পে তন্ময় হইয়া! যায় তাহা হইচল €স প্রকার 

সমাঁবি সবিতর্ক না হইয়! নিধিতর্ক সমাধি হইবে । সবিচার স্থলে উক্ত 
প্রকার তন্মক়ভা ঘটলে তাহাকে নিধিচার বলা যাইবে । সাননা ও 

সাম্মিতা নামক সমাধিতে উক্তবিধ তন্মরীভাব জন্মিলে যথাক্রমে 
,/বদেহলয় ও প্রকাতিলয় বলা ষাইবে । ' দি আত্মা ও ঈশ্বর-বিষয়ক 



ধো গতত্ব-বারিধি ॥ ৩৩৫ 
সা ০ 

স্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাঁকদশাযর় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, তাহা 

হইলে যথাক্রমে নির্বাণ ও ঈশ্বরসাযুজ্য বলা যাইবে । 
কোন কোন যোগী বলেন,- যোগী যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের 

প্রতি উঞ্তবিধ ভাবনা-প্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্বকে সর্বতোভাবে 

তপয় করিয়া মৃত হন, আর মরণের পরেও যদি তাহার সে তন্মক্পতা 

নষ্ট না নয়, বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আমরা সে যোগীকেও 

বিলয়দেহী বলিব । প্ররুতি, মহত্ব, অহঙ্কারতত্বৎ অথবা কোন এক 

উন্মাত্রীন্ব লীন হইলে তীহার্দিগকে আমরা প্রকৃতিলয় বলিয়া ০০৮ 

করিব ।” 

যোগীর ব্যাখ্যা এইবূপ,»-- 

"সমাধি ছুই প্রকার । একটিকে সম্প্রঙ্ঞাত ও অপরটিকে 

অসম্প্রজ্ঞাত বলে। এই সম্প্রজ্জীত সমাধিতে প্রকৃতিকে বশীকরণের: 
সমুদয় শক্তি আইসে। সম্প্রজ্াত সমাধি আবার চারিপ্রকার। ইহাক্র 
প্রথম প্রকারকে সবিতর্ক সমাঁবি বলে । এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানে 

বিষ ছুই প্রকার! প্রথম, জড় চতুর্বিংশতিতত্র ও দ্বিতীয় চেতন 
পুরুষ । ঘযোঁগের এই অংশটি সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত । 
আহংকার, সংকল্প, মন ইহাদের এক সাধারণ ভিন্তিভূমি আছে? 
উচ্ভাকে চিত বলে, চিত্ত হইতেই উহাঁরা প্রকাশ পাইয়াছে। এই চিত্ত 

শ্বকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিয়া উহ্থাদিগকে চিস্তারূপে 

পরিণত করে । ' আবার শক্তি ও ভূত উভয়েরই কারণীভৃত এক পদ্দার্থ 
আছে, ইহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এই পদার্থটকে, অব্যক্ত 

বলে--উহা! টির প্রান্কালীন প্রকুতির অপ্রকাশিত অবস্থা উহা 

এককল্প, পরে সমুদয় প্রক্তিই প্রত্যাবস্তন করে, আবার পরকল্পে 

উচ্থা হইতে পুনরায় সমুদয় প্রাছুভূতি হয়ণ এই, সমুদয়ের অতীত 
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শ্রর্দেশে চৈতন্ব-ঘন পুরুষ রহিকাছেন। ই প্রকৃত শক্তি? কোন 

বস্তর জাীনলাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করি। 

গ্রইকূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে 

থাকে, তখন উহাদের উপন্ ক্ষঘতা লাভ করিবে না কেশ? যে 

প্রকার সমাধিতে শ্বাহ্িক স্থুল ভ্কৃতগণই ধ্যয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক 

ঘলে। তর অর্থে -প্রশ্র__সতিতর্ক অর্থে প্রশ্বের লহিত । যাহাতে 

ভূত-সমৃহ উহান্গের অন্তর্গত সত্য ও উন্ধাদের সমুদয় শক্তি এন্দপ ধ্যান- 

পরায়ণ পুরুষকে প্রান করে, এই জন্য ভূত গুলিকে প্রশ্ন করণ, তাহাকেই 

সবিতর্ক বলে । কিন্ত শক্তিলাঁভ করিলেই মুক্তিলাভ হয় না। উহ 

কেবল ভোঁগের জন্য চেইটা মাত্র। আর এই জীবনে প্রকৃত 0ভাগ- 

স্থখ হইতেই পারে না। ক্ষারণ, বাঁসন। কখন তৃপ্ত হন্স না । সুতরাং 

ভোগ-স্থথের অন্বেষণ বৃথা । মানুষ এই অতি প্রাচীন উপদেশ মতে 

ক্ষাধ্য করিতে পারে লা, কারণ, তাহার পক্ষে ইহা অত্যন্ত কঠিন বোৌধ 

হয়। কিন্ত যখন তপ এই বিষয় বিশেষকূপে বুকিন্ডে পারে, তখন সে 
জড়জগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইযা যায়। যে গুলিকে সাধারণতঃ 

গুহাশক্তি বলে, তাহা লাঁভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু 

পরিশেষে তাহা হইতে আবার যন্্রণারও রদ্ধি হয়। অবশ্য বিজ্ঞানের 

চক্ষে দৃষ্টি করিয়া! পতগ্রলি এই গুহা-শক্তি লাভের সম্ভাবন! শ্বীকানর 

করিয়াছেন । কিন্ত তিনি এই সমুদয় শক্তির প্রলোভন হইতে আমা 
দিগকে সাবধান করিকা দিতে ভূলেন নাহ । 

আবার সেই ধ্যানেই যখন এ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে 

পৃথক করিয়া উহাঁদিগের স্বরূপ চিন্তা করা বান, তখন নেই সমাধিকে 

নিখিতর্ক সমাধি বলে। বন এই ধ্যান আবার এক সোপান, অগ্রসর 
একই! ঘাষ, যখন, তন্মাত্রগুলিকে দেশ্ব-কাঁলের অন্তর্গত বলিল চিন্তা, করা 
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যন, তখন তাহাঁকে সবিচার সমাধি বলে । আবার এ সমাধিতে যখন 

সপ্ন ভূতগুলিকে দেশ-কালের অতীত ভাবে লই! উহাদের ব্বরূপ চিন্তা 

করা যায, তখন তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি বলে। ইনার পরবর্তী 
সোপান এই ,- ইহাতে স্থষ্-স্থুল উভয় প্রকার ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ 

করিয়া অস্তঃকরথকে ধ্যানের বিষয় করিতে হয়। যখন অন্তঃকরণকে 

ব্লজস্তমো গু" হইতে পৃথক্ করিরা তিস্তা কর! হয়, তখন উহ্থাকে সানন্দ 
সমাধি বলে। এ সমাঁধিতেই যখন আমরা অন্তঃকরণকে সমুদায় 

উপাধিশূন্ ভাবে চিন্তা করি, যখন এ সমাধি বিশেষ পরিপক্ক হইয়! 
ঘাঁয়, যখন স্ুল, স্থশ্ষ, সমুদর ভর্তের চিন্তা পরিত্যন্ত হইয়া মনের 

তবক্দপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় হইয়া ফ্লীডাঁর, কেবল সাঁত্বিক অংকার মাত্র 

অন্যান্ত বিবন্ হইতে পথক্কৃত ভইনা বণ্তমান থাকে, তখন উহাকে 
লম্মিতা সমাধি বলে । এ অবস্থাধও সম্পূর্নদপে মনের অতীত হওয়া 

যায় না। যেব্যক্তি এ অবস্থা পাইয়াছেন, তাহাকেই বেদে পবিদেহ” 

বলিয়া থাকে । তিনি আপনাকে স্থুলদেশশৃন্তবপে চিস্তা করিতে 

থাকেন । কিন্ত আপনাকে শ্ম্্শরীরধারী বপিয়া চিন্তা করিতে 

হইবেই হইবে । যাহারা এই অবস্থায় থাকিয়া সেহ পরমপদ লাভ 

নব? করিস প্রকৃতিতে লর প্রাপ্ত হন, তাহাদিগকে প্রকৃতিলস্ব বলেও 

কিন্ত ধাহাঁরা কোন প্রকার ভোগ-স্থথে সন্তুষ্ট নন, তভাহারাই চর লক্ষ 

যুক্তি লাভ করেন । 
(বরীমপ্রত্যয়ীভ্যাসপৃর্বঃ সংস্কারশেষোহন্তঃ ॥ 

অন্ত প্র্র সমাধিতে স্ব্বদা সমুদয় মানসিক 'ক্রিস্ার বিরাষ 

অভ্যাঁস করা! হয়, কেবল চিত্তেব্র গুঢ় সংস্কারগুলি ষাত্র অবশ্ষিষ্ট থাকে 

ইহাই পূর্ব জ্ঞানাতীত অসন্প্রজ্ঞাত সম।ধি , এ সমাি আমাদিগকে 
যুক্তি দিতে পারে । প্রুথনে এয খাহা তি কাযা বশী, ইইন্সাহেত জগ 

৩ 
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আমাদিগকে মুক্তি দি রে না ডি উকি মুক্ত ভে পাকে 

না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার 

পুনরায় পতন হইবে । যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীতাবস্থায় 

গিয়া সম্প্রজ্ঞাঁত সমাধির ও বাহিরে যাইন্ে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় 

থাকে । যদিও ইহার প্রণালী এই-মনকে ধ্যানের বিষয় করিয়! 
যখনি হৃদয়ে কোন চিন্তা আইসে, তখনই উহার উপর আঘাত কর; 

মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আসিতে না দিয়! উহাঁকে সম্পূর্ণরূপে 

শৃন্ত কর। যখনি আমরা ইহা যথার্থরপে সাধন করিতে পারিব, 

সেই মুহূর্ঠেই আমরা মু'ক্ত লাভ করিব। পরর্বসাঁধন ধাহারা আম্মস্ত 

না করিরাছেন, ভীহারা যখন মনকে শৃন্ত করিতে চেষ্টা পাঁন, তখন 

কবাহাদের চিন্ত অজ্ঞান-স্বভাব তমোগুণ ছারা আবৃত হইয়া যায়, 
তাহাতে তীহাদের ঘনকে অলস ও অকশ্মণ্য করিয়া ফেলে । তাহারা 

কিস্ত মনে করেন, আমরা মনকে শুন্তভাবে ভাঁবিত করিতেছি । ইহা 

গ্রকৃতকপে সাঁদন করিতে সক্ষম হওয়া শক্তির এক সর্বোচ্চ বিকাশ-- 

মনকে শৃপ্ত করিতে সক্ষম হইলেই সংযমের চুড়ীস্ত হইয়া যায়। যখন 
এই অসন্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্কবানাতীত অবস্থা লাভ হয়, তখন এ সমাধি 

নিধ্বীজ হইয়া যায় । সমাধি নিব্বীজ হয় ইহার অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত 

সমাধিতে চিত্তবৃত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, উহ্ারা সংস্কার বা কীজ- 

আকারে অবশিষ্ট থাকে । আবার সময় আসিলে তাহাদের পুনরায় 

তরঙ্গাকারে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে , কিন্ত যখন সংস্কারগুলিকে 

প্ধ্যস্ত নিশ্দুল করা হন্স, যখন মনও প্রায় বিনই হইয়া জাইসে, তখনই 

সমাধি নিব্কীজ হইয়া বাঁ । তখন মনেব ভিতর এমন কোন সংস্কার- 
বীজ থাকে নাঃ যাহাতে এই জীবন-লতিকা পুনংপুনঃ উৎপন্ন হইতে 
পারে--যাহাছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-স্বৃত্যু হইতে পারে | 
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জিজ্ঞাসা করিতে পার ধে, জ্ঞান থাকিবে না, সে আবার কি 
প্রকার অবস্থা ? যাহাঁকে আমরা জ্ঞান বলি, তাহা এ জ্ঞানাতীত 

অবস্থার সহিত তুলনায় নিয়তর অবস্থা যাত্র। এইটি সর্বদা স্মরণ 
থাঁকা উচিত যে, কোঁন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রাস্তদ্ঘয় একই 

প্রকার দেখায় । আলোকের কম্পন যখন খুব মৃদু হয়। তখন উহা 

অন্ধকার-স্বরূপ ধারণ করে, আবার আলোকের উচ্চকম্পনও অন্ধ" 

কারের হায় দেখার । কিন্ত এ ছুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক 

বলিতে হহবে ? উহার একটি-প্ররুত অন্ধকার, অপরটি অতি তীত্র 

আলোক । তথাপি উহাপা দেখিতে একই প্রকার । এইরূপে অজ্ঞান 

সর্বাপেক্ষা নিম্বাবস্থা, শন মধাবস্থা, আর প্র জ্ঞানের অভাত আরও 

একটি উচ্চাবস্থা আছে । আমরা মাহাঁকে জ্ঞান বলি, তাহাঁও এক 

উৎপন্ন দ্রব্য, উহ! একটি মিশ্র পদার্থ_উহা প্রকত সত্য নহে । এই 

উচ্চতর একাগ্রতা ক্রমাগত অভ্যাস করিলে, তাহার কি ফল হইবে? 
উহাতে পুর্ব অস্থিরতা ও আলস্তের পুরাতন সংক্কারগ্চলি এবং সৎ 

প্রবৃত্তির সংহ্ণগলিও নাশ হইমা যাইবে । অপরিষ্কৃত স্বর্ণ হইতে 

উহার াদ বাহির করিবার জন্য অন্য দ্রবা মিশাউলে যাহা হয়, 

এক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে । যখন কোন খনি হইজে 

উত্তোলিত ধাতুকে গলান হয়, তৰন যে ধাতুটি উহাতে প্রদত্ত হয়, 

তাঁহাঁও এ খাদের সহিত গলিক্প! যাঁক্স। এই প্রকারেই সর্ধদ। এইরূপ 

সংযমের শক্তিতে “পূর্বতন অসংপ্রবৃত্তিগুলি ও তৎসহ সং-প্রবৃত্তিশুলিও 

চলিয়া ফাইবে। এই সৎ ও অনপত্প্রবৃত্িদ্বয় উভগ্মে পরস্পর পর- 

স্পরকে অভিভূভ করিকা ফেলিবে । তখন আত্মা সৎ বা অসৎ কোন 

প্রকার শক্তিদ্বারা' অভিভূত না হইয়া স্বমতিমা ঘ অবস্থিত থাকিবেন। 

তখন সেই আঁহা। 'সর্লবাপী, সর্বশক্তিমান ও সর্বস্ত হইঘা যান। 



৩৪০ যোগত্ত্ব-বারিধি'। 
০্পপশপশা টি শিপ 

সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিরা আত্মা সর্বরশভিনান্ হন; জীবনে অভিমান 

ত্যাগ করিয়া আম্মা মৃত্যু অতিক্রম করেন,_কাঁরণ, তখন তিনি সেই 
মহাপ্রাণকপেই পরিণত হইয়া যাঁন। তখনই আত্মা জানিতে 

পারিবেন, তীভার জন্ম ৰা মৃত্যু, স্বপি বা পৃথিবী কখনই কিছুরই 

প্রয়োজন ছিল না । আম্মা জানিতে পগ্িবেন যে* তিনি কথন 

কোথাও আসেন নাই, কথন কোথাও যানও নাই, কেবল প্রকৃতিই 

গমনাগমন করিতেছিলেন । শ্ররূতিব এ গতিই আত্মার উপর গ্রতি- 

বিদ্বিত হন্যাছিল । প্রাচীরের উপর ক্যামেবার €(647779%) দ্বারা 

প্রাভবিশ্িত ও প্রক্ষিপ্ত হইয়া আলোক পডিয়াছে ও নডিতেছে। 

প্রাচীর নিব্দোধের মভ ভাবিতেছে--আমিই নডিতেছি। আমাদের 

সঞ্লের সন্বন্ষেই এইক্প ৮চিন্তই কেবল এদিক-ওদিক যাউত্েছে, 

উহাকে আপনাকে নানাদরূপে পরিণত করিতেছে, আমতা মনে 

করিতেছি আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছি । এই সমুদক্ 
অন্ঞান চলিয়া যাইবে! সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত আত্মা যখন যাহ] 

আজ্ঞা করিতবন_-প্রার্থনা বা ভিক্ষুকের যত যাচএা নয়," কিন্ত 
আজ্ঞা করিবেন, তৎক্ষণাৎ ভীহাই পুরণ হইবে। সেই মুক্ত আত্ম! 
যখন যাঁভা ইচ্ছা করবেন) তখন তাহাই করিতে সক্ষম হইবেন । 

সাংখ্যদর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই। এই দর্শন বলেন), 

জগতের ঈশ্বর কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ, ঘদি তিনি থাকেন, 

তাহ! হইলে নিশ্চয়ই আত্মা, আর আত্মা বদ্ধ বা'মুক্ত স্বভাব এই 

উভয়ের অন্তর । যে আত্মা প্রকৃতির বগাড়ত, প্রকৃতি যে আত্মার 
উপর আধিপত্য স্ভাঁপন কিরাত তিনি কিরূপে স্ষ্টি করিতে 

পারেন ?গ ভিনিত নিজেই দাস ভইয়া ষাইঝেন । জবার যদি অপর 

পক্ষ গ্রহণ করা বায়, অর্থাৎ আত্মাকে, যদি মুক্ত বলিয়া স্বীকার ক্র! 



যোগতত্ব-বারিধি | ৩৪২ 
পিপি পাশপাশি পি রপ্পপপীপপাশপী পিপিপি পশাপীপ্াটপ্পাী পেপাল পপ পা পসপপশপাসপা পিস পাপী পাপী 

যায় তবে এই আপত্তি আইসে যে, মুক্ত আত্ম! কিরূপে স্থষ্টি ও এই 

সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ করিতে গাঁরেন ? উহ্ঠার কোন 

বাসনা থাকিতে পারে না, সুতরাং উহার হষ্টি ও জগৎ-শাসনাদি 

করিবার তান প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দ্বিতীম্বতঃ এই 

সাংখ্যদর্শন বলেন যে, ঈশ্বরের অন্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক 

নাই। প্রক্কৃতি স্বীকার করিলেই যখন সন্ুদ্দয় ব্যাখ্যা করা বায়, তখন 

আর ঈশ্বরের প্রয়োজন কি স্তবে কশিল বলেন”-অনেক আত্মা 

এরূপ আছেন, ধাহারা পুর্ণমুক্তি লাভ করেন নাই, উহার প্রান্ত 

নিকটবন্তী হইক্ষাছেন, তাহারা সমুদয় অলৌকিক শক্তির বাসন! 
একেবারে ত্যাগ করিতে না পারায় যোগত্রগ্ হন। তাহাদের মন 

কিছুদিন প্রকৃতিতে লীন হইয়া, থাকে; জাহারা যখন আবার উৎপন্ধ 

হন, তখন প্রকৃতির প্র হইয়া আসেন । ইহাদিগকে যি ঈশ্বর বল, 

তবে এপ ঈশ্বর আছেন বটে । আমরা সকলেই এক সময়ে একরপ 

ঈশ্বরত্ব লাভ করিব। আর সাংখ্যদর্শনের মতে বেদে যে ঈশ্বরে 

কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইক্ধপ একজন মুজ্ঞাত্মার বর্ণনা মাত্র। 

ইহ] ব্যতীত নিত্যমুক্ত, আনন্দময় জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই॥ 
যোগীরা বলেন,_নাঁ, একজন ঈশ্বর আছেন । অন্তান্য সমুদয় আত্মা 

হইতে পৃথক্ঃ সমুদয় স্ষ্টির অনন্ত নিত্যপ্রভৃ* নিত্যনুক্ত» সমুদয় গুরুর 

গুরু এক*আম্মা আছেন। ফোগীরা অবশ্থা, সাংখ্যেরা ধাহাঁদিগকে 

প্রকৃতি-লয় বলেন, তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহারা 

বলেন যে, ইহ যোগন্রই্ই যোগী, কিছুকালের জন্য তাহাঁদের চরম লক্ষে 

গমনের ব্যাঘ।ত ঘটিয়া থাঁকে বটে, কিন্তু তাহারা ০সই সময়ে জগতের 
ংশ বিশেশ্বের অধিপতি কপে অবস্থিতি করেন । 

| ' ডখ-প্রতাযো খিদেহ প্রবতি-লয়ানাম্ ॥ ৯ 



৩৪২ যোগতত্ব-বারিধি। 

সমাধি বদি বিদেহলগী ও প্ররুতিলয় হয়ঃ তবে তাহা মুক্তির 
কারণ হয় না। সেসমাঁধিকে ভব্প্রত্যয় অর্থাৎ অচ্ানমূলক বলে। 

বিদেহলয়ী সমাধিতে মাধ বেবহ্ব লাভ করিতে পারে । প্রক্কৃতি- 

লয়ী সমাধিতে মানুষ প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করিতে পারে, অর্থাৎ 

যোগের এ্রশ্বর্ষযা লাভ করিয়া জগতে থাকিয়া অমানুষী কাধ্য করিতে 

পারে, কিন্ত তাহাতে মুক্তি হয় নাঁ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা বিদেহ- 

লয়ী € প্রকৃতিলরী হওয়া ধার , আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা মুক্তি 

লাভ করা যায়। 

শ্রন্ধাবীব্যস্থতিসমাপি প্রঙ্জীপূর্ববক ইতরেষাম্ ॥ 

মুক্তিলাভেচ্ছু যোগীর অসম্প্রচ্জাত সমাধি ক্রমে ক্রমে উপায়পূর্ববক 
জন্মিয়া থাকে । শ্রদ্ধা, বীর্য, স্বৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্যবস্তর 

বিবেক হইতে জন্মে । 

' শ্রদ্ধা-_যোগশান্থের প্রতি, যোগের প্রতি, যোগের ফলের প্রতি 

চিত্ত প্রসন্ন হওয়া । 

বীধ্য_ যোগের ক্রিয়াপন্ধতিতে উৎসাহ । 
স্বতি- চিন্তের অব্যাকুলতা বা ধ্যানশক্তি। 

সমাধি_সম্প্রজ্ঞাত। 

প্রজ্ঞা সত্য বস্তর জ্ঞান। 

তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ ৭ 

কার্ধ্য প্রবৃত্তির যুূলীভূৃত সংস্কারের নাম সন্বেগ। য্যহাদের উহা? 

তীত্র-তাহাদেরই শীন্ত সমাধি লাভ হয়। 
মৃুছুমধাধিমাত্রত্বাভতোহপি বিশেষত ॥ 

মুত, মধাম ও অধিমাত্ত এই তিনগ্রকাঁর চা সটিঠ সর্মীধি- 

এঁনজির সময় লম-বশী হহয়া খাকে। 



ভতীয় পরিচ্ছেদ | 

৩ (22৮৮৮ 

ঈশ্বর-উপাঁসনা । 

শিষ্য । সমাঁধি-সিদ্ধির যে সকল উপায় বলিলেন, তাহা হইতে 

আরও সহজ উপায় আছে কি? 

গুরু । আছে। 

শিষ্য । অধম শিষ্যকে তাহা বলুন । 

গুরু | পত্তঞ্জপ্সি বলেন, _- 

ঈশ্বরপ্রণিধাঁনাঘা! ॥ 

ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধি লাভ'হয়। | 
ঈশ্বর কি, তাহা পরে আলোচিত হইবে । আগে জানা যাউক, 

পগ্রণিধান কি? 

প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাঁসনং জর্জক্রিয়াণামপি 

তত্রার্পণম্। বিষয়নুখাঁদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্ব: ক্রিয়াস্তশ্মিন পরমগুরাঁব- 
পয়তীতি তৎ প্রণিধাঁনং সমাধেস্তৎংফললাভস্য চ প্রকৃষ্ট উপায়ঃ | 

ঈশ্বরের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি উচ্ছলিত করাই যোগীর উপাসনা 

যোগী যাহা করিবে, সে সমস্ত ত্িয়া ঈশ্বরে অপণ করিবে । বিষয়- 

স্ুখাদির ফলে অনিচ্ছুক হইক়া সকলের ফল পরমণ্ডরু পরমেশ্বরে 
অর্পণ করিবে । নি্রস্তর তাহার ধ্যানপরায়ণ হইবে- তাহা হইলেই 
তাহার শুভান্ুগ্রহ ফোগীর আত্মায় অধিক হইযে এবং সমাধি-সিদ্ধি 

হইবে! . 
এক্ষথা তুমি অন্থজ্ড শুমিয়াছ। ইহাই দীতার ভক্তিঘোগ €. 



৩৪ যোগতত্ববারিধি। 
(সপ পপ সপ পাশা সস ৮৮ পাশপাশি পাপী পিপাসা সপপিপাপ শসা 

শ্বীগবান্ অঙ্ছ্ুনকে ভক্িযোগ শিক্ষা প্রদান করিতে কৰিঞ্চে 

বলিতেছেন,-- 

মযাবেশ) মনো যে মাং নিতাযুক্তা উপাঁসতে । 

শরদ্ধরা পরয়োপেতান্তে মেযুক্ততমা যতাঃ ॥ 

যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিটমনা হইয়া পরম 

ভক্তিসহকারে আশাকে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই শ্রধান 

যোগী । 

সে উপাসনা কি প্রকার? ভাঁহাও সখা ও শিষ্য অজ্জ্ুনকে 

শক্ষেপে বলিয়া পিয়ীছেন,__ 

যে তুসক্বাণি কম্মাণি ময়ি সংনাসা মৎ্পরাই। 

'অনন্যেনৈব বোগেন মাং ধ্যারন্ত উপাসতে 1 

তভেষামহ* সমুদ্গ্ভ! স্বডা-সংসাব্-সাগরাৎ। 

ভবানি ন চিরাৎ পার্থ ময্য(বেশিতচেতদাম্ ॥ 

যাহারা মত্পরায়ণ হইনা আমাতে সমস্ত কাধ্য সমর্পণপূর্ব্বক 

এক|ন্ত ভক্তিসহকারে আমাকেছ ধ্যান ও উপাসনা করে, হে পার্থ! 

'ীমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই ম্ৃভ্যর আকর সংসার-সাগৰ 

হইতে উদ্ধার কবিয়া! থাকি । 

ময্যেব মন আধৎ্ষ্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 

নিবসিষ্যসি মুয্যুব অত উর্ধং ন সংশয়: ॥ 

তুমি আমাতে স্থির তররূপে চিত্ত স্থাপিত ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, 

তাহা হইলে পরকালে আমা ক বাস করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে 

ংশন়্ নাই। 

এখন, ঈশ্বর কি? 
'কেশকর্মবিপহ কাঁশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুকুষবিশেষ ঈশ্বপঃ 4 



যোঁগতত্র-বারিষি | ৩৪৫ 
পা শশী লি? শপ ৮৮ পাপা পিপিপি 

এ্রেক বিশেষ পুকষ ঈশ্বর । ক্রেশ। কর্ম বিপাক ও আঁশয় ভীভাঁকে 

স্পর্শ করিতে পারে না। সংসারী আত্মা ও মবক্তীত্মা সমুদয় হইতে তিনি 

পৃথক্ । 
ক্লেশ-_অজ্ঞানাঁদি পঞ্চপ্রকার । বাঁহা আত্মাতে লিপ্ত হওয়ায় আম্মা 

জীব নামে আখ্যাঁত ও সংসারভঃখ ভোগ করেন । 

কম্ম- ক্রিয়া । যাভা জীব (বত অন্রঙ্গান করিতেছে । ক্রিয়া 

তিনপ্রকাঁর, কাঁষিক, মানসিক ও বাচিক । 

বিপাঁক--কম্মফল | 

আশর--কশ্ম করা ভইলে চিট্টে যে দাগ থাকে বা সংঙ্কাব। 

শঙ্ত নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্রবীজম ॥ 

তাহাতে সর্বজ্ঞন্বের বীজ নিবতিশয় বিদ্যমান আছে । 

এই কথাটার একট আলোচনা! করিরা দেখ । তোমার জ্ঞান 

আছে, আমার জ্ঞান আছে, রামেরও আছে, শ্ামের ও আছে,জ্ঞাঁন 
সকলেরই আছে । কিন্তু এই জ্ঞান সকলের সমান নহে-কাহাঁরও 

অল্প কাহারও অধিক । এই অধিকের আরও অধিক আহে”-সে 

অধিকেরও আবার অধিক আছে? সেই সকলের অধিক যাহাতে 

আছে, ক্তিনিই ঈশ্বর । জগতের জ্ঞানের বাজ ভিনি,_-সে জ্ঞান 

সীঘাহারা, অনন্ত । এই অনস্ত জ্ঞানই ঈশ্বর | 

;স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাত ॥ 

তিনি পূর্ব" পূর্ব স্বষ্টিক্তাদিগেরও গুরু, অর্থাৎ আদি । তাহা 
আদি-অন্ত নাই-কাঁরণ তিনি কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি 

অনাদি ও অনন্ত । 

শিষ্যা এখন আমার কিছু লিজ্ঞাসা করিবার আছে ! 
খটঁক। কি বল? 

৪৪ 



পাসে স্পপালীশিপ পিস াস্পি 

৩৪৬ যোগতন্ত্বারিধি | 
পা পপ পা পা 4১ পা আপ জা পাপা ১ ১১১১১১ 

শিষ্য । গীভাঁয় পাঠ কবিয়াঁছি, শ্রীভগবাঁন্ নিজমুখে বলিয়াছেন-__ 

বহুনি মে ব্যতীতাঁনি জন্মানি তব চাঞ্জুন | 

ভান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ 

আমার বহু জন্ম "অভীত ভইয়াছে, তোমারও হইয়াছে । আমি 

সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরস্তপ! তুমি জান না। 

এখন বুঝিতিত হইবে, হয় রাফ ঈশ্বর নহেন+ আর না হয়, ঈশ্বর 
ক্লেশ-কশ্ম-বিপীক-আঁশরের অতীত নহেন । কারণ, কম্ম কম্মফল ও 

কশ্মফলজন্য সংস্কার না হইলে জন্মই হয় না। 
শুরু | শ্রীর্ণ বে ঈশ্বর, তাহা তোমাঁকে ইতঃপূর্বে বুঝাইয়াছি। * 

এখন আলোচনা করিতে হইবে, তিনি পুনঃপুনঃ জন্ম (অবতার ) 

গ্রহণ করিয়া ও কি প্রকারে ক্লেশ-কর্খ্, বিপাক-আশয়ের অতীত । 

গীতাঁতেই সেকথাঁর আলোচনা হইয়াছে । আ্ীভগবাঁন্ বলিয়া- 

ছেন, 

অজোহপি সন্ব্যয়াঁত্সা ভৃতানাষীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমীয়য়া ॥ 

আমি অজ, আমি অবায়ায্সা, সর্বভূতের ঈশ্বর, তাহা হইয়াঁও 
আপন প্ররূতি বশীভূত করিয়া আপন মীয়ায় জন্ম গ্রহণ করি । 

অজ--জন্মব্হিত । 

অব্য়াত্া-ধাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই। 

- ঈশ্বর__কম্মপারতন্ত্রা-রহিত্ । 
প্রকুৃতি_ ত্রিগুণাত্মসিকা মায়া, সর্বজগৎ্ ধাহার বশীভৃত। 

স্থলকথ!, ভগবান বলিয়াছেন,_“আমাঁর যে স্বপ্রকৃতি, 'অর্থাঁৎ 
পা 
পাদ পপ সপ পাপ শপ পপি সপ 

** মত্প্রণীত “রাধাকৃষ্-তৃত্ব নামক গ্রস্থ । 



যোগতত্ববারিধি । ৩৪৭ 
স্পা শা পিসপসসপিসীপল পপাপপাপা পা পাশা পি 

স্ভ্বরজন্তম ইতি জিগশুণাত্সিকা বৈঞ্বী মায়া--সমন্ত জগত্ যাহার বশে 

আছে, যন্্রারা মোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না» সেই 

প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আম জন্মগ্রহণ করি । আপনার মায়ায়, 

কি না, সাধারণ লোক যেষন পরমার্থ নিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ 

সেরূপ নহে । 

এখন মাঁয়া কি? “যায়” ঈশ্বরের একটি শক্তি। গীতীয় ভুক্ত 

হইয়াছে, 

ভূমিবাপোঁৎনলোবায়ুঃ থং মনোবুদ্ধিরেৰ চ। 
অভংঙ্কার ইতভীরং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টখা ॥ 

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার আমার ভিহ্ব 

ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি । 

অপরেয়মিতত্তন্তাং প্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাম্। 

জীবভূভাঁং মহাঁবাহেো যয়েদং ধাঁধাতে জগত ॥ 

ইহা আমার অপরা বা নিক প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্ট 

প্রকৃতি ভন। ইনি জীবভৃতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া 

আছেন । 

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীখস্বরূপাঁ, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়] 

আছে, তাঁহশই ভাহার পরা প্রকৃতি বা মায়া । আপনার জীবন্বরূপা এই 

শক্তিতে ভগবাঁন্জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়! 

আপনার সর্তকে জীবৰপী করিতে পারেন । 

কেন করেন, তাহার উত্তর তিনিহ দিয়াছেন । 

জন্ম কম্ম চ মে দিবামেবং যো বেস্তি তত্বতঃ ৷ 

, ত্াক্তএ দেহং পুনজশ্মণনৈতি মামেতি সোহজ্জুন [| 



৩৪৮ যোগতত্ব-বারিধি। 
পপ পপ সস্ লাশটি 

শপ পসপস্পাাসীশিশা শশা পাটি _শাটিশ টি শী শীশিপ্পি পিল শি শিপ পপ শেশ্পীিত পিপিপি 

হে অজ্জন" আমাঁর জন্ম-কশ্ম দিব । ইহা যে তত্বতঃ অবগত 
হইতে পারে, সে পুনজন্ম প্রীপ্ধু হয় না. আমাকে প্রাপ্ত হয়। 

দিব্য অর্থে “অপ্রাকত” “শ্বর” বাঁ “অলৌকিক 1” 
ঈশ্বরের জন্ম-কম্ম নাই, তথাপি তিনি আত্মমায়াযর় জন্মগ্রহণ 

কবেন, তত্ততঃ তাভা জাঁনিলে ঈশ্ববপ্রার্ধি হয়। এই তত্বতঃ কি? 
সেকথা আমি পূর্বে বলিয়াছি, এস্সলে ইভাঁই বলিলে যথেষ্ট হইবে 

যে, জীবকে উদ্ধার করিতে, অনান্থাদিহ উচ্যধন্মে দীক্ষিত করিতে সেই 

পরমগ্ুক্র অবতার গহণ | তিনি হক্ছাময়- ইচ্ভায় কলি কষেন। 
সল্ট বক গ্ুণব 

৬ ঠাভাব (ঈশ্বঃরর ) বৌনক শব্দ প্রণব । 
অশ্ব বলিলে তেমন প্রচ্ছ, করণ, চত্তম্পদম্ন্ত জন্কবিশেষকে বুঝায়, 

অথব! ভাঁভান সা অশ্ব এই নাদের মে সঙ্গে ত-সঙগন্ধ, দ্ধ এই সঙ্কেত 

বিনি জ্ঞাভ অ।ছেন, এই নাম উচ্চারণ ঘর্িলেহ বেন সে পদার্থটা 

তিনি অবগ্হ হইতে পাঁলেন। তেমনি পি? বু "লই উঈশ্বলভব উদিত 

ভয় ঈশ্ববের বাঁচল বা বোর, ক্িহ্থ এই শন্দ এখনকার নির্দিষ্ট 
রা 

জিজ্ঞানা হইতে পারে? প্রণব তাহার বোধক, অন্ত নহে 

গড--এ সকল বলিলেওত 

ঈশ্বরের ড1ৰ উদিত চিতা ঈশ্বরবোধক | হা, উভাও 
ঈশ্ররাবোঁধক শব্দ ূ কিন্ত সীনাম়ুক্ত- সস তরাৎ নিভরে বলা ধায় না, 

জগন্নাথ বিন, জযৎ বিনি, জগ্কুন্র জীবে ভীবে যিনি, তিনি এ সকল 
শব্দবঁচিক | করি, টৈষ্ণবের ঈশ্বর, খোদাঁভালা মুসলমানের ঈশ্বর, 
গড় খুঈানেব ঈশ্বব 

একথা বলিতে পারছ টবষর খোদাতালাঁকে ভাকিন্তা মুসলমান 

$€ পু ্ উঃ ৭ টু ০ -্্া চি ্ 
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সত পপি শশাশিশি শস্পীল শী শি শী ীশিশিিস্কোসপা্ শি ৮৪ 2 শশী পিশ্ীটনিটি শি পাশা শি শাশটি পাটা শীিপাাশিিশশীিিট 8 ল 

হইত পারে, স্ুদলমান বিশুকে ডাকিয়া ৃষ্টিান ২ হইতে পারে; ১ 

কিন্তু তাহা হইলেওত সেই সানাঁর মধ্যে থাকিল। কিন্ত যিনি জগন্নাথ, 

তাঁহার আবার সীমা কেন? স্রতরাং ঈশ্বরবোধক শব্দ “৪৮ । 

এখন «৩৮ অর্থে কি, তাহাই দেখিতে হহবে। অ উ ম--্” 

অ-কারে ব্রদ্দা,উ-কারে বিঞুত ম শিব। ব্রঙ্গা নজগুণ বিজ্ঞ রজোগুণ, রঃ 

তমোগুণ,_অতএব, “৬৮ ত্রগুণমর, গুণসমষ্টি ঈশ্বর অর্থাৎ শজ্ব্রঙ্গ । 

ভারঙার দর্শনঘতে সমুদন্ধ জগত নান-্দপাজ্সক । এই ক্ষুদ্ 

ব্রহ্গাগুস্বূপ নন্তষ্যের চিন্তমধ্যে এমন একটি তরঙ্গ ও থাকিতে পারে 

না, বাহ নাঘরূপাতজ্মক নর | যাঁণ ইহা পত্য হয় যে, প্রঙ্কৃতি সর্বজ্রই 

এক নিয়মে নিশ্মিত, তাহা হইলে এই নীমকপ।আ্রকতা সমুদয় ত্রহ্মী ডের 

নিয়ম খলিতে হইবে । যেমন একটি মুৎপিগকে জানিলে আর সমস্ত 

সুত্িকাকে এ জানিতে পারা মার, তদ্রপ এই দেহপিগকে জানিতে 

গারিলেই বিশ্বত্রদ্দাগুকে জানিতে পারা বায় । রূপ যেন বস্ত্র 

ৰহিস্ত্রক্ম্বন্ূপ, আর নাঁঘ বাঁভাব যেন উহার অন্তনিহিত শম্যম্বরূপ & 

মরীর, কপ আর নন বা অন্তঃকরণ নাম, আর বাক্শক্তিঘুক্ত প্রাণিসমূহে 

এই নাদের সহিত উহাদের বাঁক শব্দগুলির এক অভেদ্য যোগ 

বর্তম!ন । মানুষের ভিতরে বাষ্টি মহৎ বা চিত্তে এই চিস্তীতরঙ্গগুলি 

উখিত হইয়। প্রথমে শব্দ, পরে তদপেক্ষা স্থলভর আকার ধারণ করে। 

বৃহৎ প্রঙ্গাণ্ডে ব্রহ্মা, ভিরণাগভ বা সমষ্টি মহৎ প্রথমে নাঁম, পরে 

রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যামান জগদ্রপে প্রকাশ পান? এই ব্যক্ত 

ইন্জিন গ্রাহা জগৎই রূপ, ইহার পশ্চাতে অনস্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছে 

_-স্ফোট অর্থে সমুদয় জগতের বা/জর কারণ শব্দব্রহ্ধ | সমুদয় নাম 

অর্থাৎ ভাবের অনন্ত সমবারী উপাদানস্বজপ এই অনস্ত স্ফোটই সেই? 

শক্তি, যগ্ধাপা ওগবাঁন প্রথমে আপনাকে ক্ফোটরূপে পরিণত করিয়!,, 
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পরে অপেক্ষাকৃত স্থল এই পরিদৃশ্ঠমাঁন জগদ্রপে পরিণত কর্পেন। এই 
ম্ফেটের একমাত্র বাচক শব্ধ আছে--"৩৮। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ- 

বলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক করিতে পারি না, তখন 

এই ওক্কাররূপ এই পবিত্রতম শব্ধ হইতে জগৎ হৃষ্ট হইয়াছে । তবে যদি 

ৰল যে, শব্দ ও ভাঁক নিত্য সম্বন্ধ বটে, কিন্তু একটি ভঁবের বাচিক অনন্ত 

শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কাঁরণস্বরূপ 

ভাঁবের বাচক যে, একমাত্র ওষ্কারই, তাহার কোন অথ নাই । একথা 

বলিলে আমাদের উত্তর এই--ওঙ্কারুই এইরূপ সর্বভাববাঁপী বাচক 

শব আর কোন শব্দ এতত্তুলা নহে । অথাত্যদি শব্দ গুলির মধ্যে 

পরস্পর যে প্রভেদ, তাহ! দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই 
স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে, স্মতরাং এই স্ফোঁটকে নাদত্রঙ্গ বলে। অন্ত 

যে কোঁন শব্দই হউক না কেন, ত্াহাদ্বারা স্ফোটকে প্রকাঁশ করিতে 

হইলে উহা তাঁহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলিবে যে, ত+হার 
ক্ফোৌটত্ব থাঁকিবে নাঁ। সুতরাং ঘে শব্দদ্বারা উহা খুব অল্প পরিমাণে 

বিশেষ ভাবাপন্ন হইবে, আর যাহা যথাঁসস্তব উহার স্বরূপ প্রকাশ 

করিবে, তাহাই উহার সর্বাপেক্ষা প্রকৃত বাঁচক হইবে । ওক্কীর__ 

কেবলমাত্র ওক্কারই এইরূপ 1 কারণ, অ,উ, ম এই তিনটি অক্ষর একত্রে 

“অউম” এইবপ উচ্চারিত হইলে, উহাই সব্ধপ্রকার শব্দের সাধারণ 

ৰাঁচক হইতে পারে । অ--সমুদয় শব্দের ভিতরে সর্বাপেক্ষা অল্প- 

বিশেধ-ভাবাপন্্ । এই কারণেই শ্ীকষ্চ গীতায় বলিয়াছেন-- অক্ষরের 

মধ্যে আমি অ-কাঁর । * আর সমুদয় স্পঞ্টোচ্চারিত শবন্দেই মুখগহবরের 

মধ্যে জিহবামূল হইতে আরস্ত করিয়া, ও পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত, 
'হ্য়। “আ-কঠ হইতে উচ্চারিত , “মা শেষ ওউশব । আর “উল 

শিট শ্ীশগীগীশীর্ব টিটি সপ িপপপাাশ পপ পাশা সশিশীপেী পীিশীীশি 

৫.:%* অক্ষরাণাঘকরোহম্মি। গীত] ১*ম অত শ্োঃ। 
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জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরস্ত হইয়া ওঠে শ্ষে হয়, সেই শক্তিটি 
যেন গড়াইস্বা যাইতেছে, এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতবূপে 
উচ্চারিত হইলে এই ওক্কার সমুদয় শক চ্চারণ ব্যাপাঁরটির সুচক, 
আর কোন শবেরই সে শক্তি নাই, সুতরাং উহাঁই স্ফোঁটের ঠিক 

উপযোগী বাঁচক-_-এই স্ফোটিই ওক্কারের প্রকৃত বাচ্য। আর ঘাঁচক 

বাঁচ্য হইতে পৃথক্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং এই *“৩৮ ও ক্ফোট 
একই পদার্থ। আর এই স্ফোট ব্যক্তজগতের শ্ুক্মতমাংশ বলিমা 

বর্গের খুব নিকটবর্তী । অতএব উহ ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ |. 
সুতরাং ওঞ্কার ঈশ্বরের প্রকৃত বাঁচক ৮ * 

শিষ্য। এই স্থলে আমার একটি কথ! জিজ্ঞাসা করিবার আছে। 

গুরু । কি? ৃঁ 

শিষ্য । *৬৮-ঈশ্বরবাঁচক শব বা নাদব্রহ্ম। তবে স্্ী-শূত্রাদির 

*৬” বলিতে নাই কেন? ঈশ্বরের নাম করিতে কাহারও বাধা 

আছে কি? 

গুক। উহাঁদিগের অধিকার হয় নাই বলিয়া উচ্চারণ করিতে 

নিষেধ করা হইয়াছে । যেবন্দুক ছুড়িতে জাঁনে না, বন্দুক লইয়া 
নাড়া-চাঁড়। করা তাহার পক্ষে অন্থাঁয় কার্য । *৩৬” ঈশ্বরের বাঁচক, 

কম্ত যাহারা কেবল রজ: বা তমোগুণান্বিত, তাহারা ত্রিগুণের ভাব 

উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে ? 

শিষ্য । আপনি কিন্ত ইতিপূর্বে বলিয়াছেন, .যোগে স্ত্রী-শূত্রাদি 
সকলেরই অধিকার আছে। অতএব স্ত্রীজাতি বা শূদ্রাদি জাতি 
যোৌগসাধনকালে ঘা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ কাঁমনাত্র “ও” উচ্চারণ করিতে , 
পারিত্বে কিনা ? 

» ভক্তিযোগ | ৃ - 
পি 
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গুরু । পারিবে । 

শিষা। কেন? 

গুরু । আমি ইতঃপূর্ববে সে কথাও বলিয়াছি ষে, পূর্ববজন্মের 
ংস্কারবলেই যোহগ উৎসাহ ও উদ্যম জন্মিয়া থাকে । যদি শূ্রাদি 

পূর্ব্ব যোঁগসাঁধন করিয়া! থাকে, তবে তাঁহার ওএ অধিকার জন্মিয়া 

আছে। আর ষদি তাহাঁও ন1 থাকে, প্রথম উদ্ভধম ও ভয়, ভবে বুঝিতে 

হইবে, কোন শুভান্ুষ্ঠান, বা আনসার শুভ সনয়ে সাত্তিকাদি উৎকুষ্ট 

গুণের বা ত্রিগুণে সমষ্টি বা সাম্যভাব প্রা হইয়াছে । 

অতএব শৃদ্রদিও যোগী হইলে ঈশ্বরবাঁচিক “৪” ব্যবহার করিবে । 

শান্সে এরূপ অন্রজ্ঞা আছে । 

শিষ্য । এক্ষণে বলুন “৩” ঈশ্বরের বাঁচক শব্দ লইয় কি প্রকারে 

সাধনা করিতে হইবে ? 

গুরু । শোন, 

তজ্জপস্থদর্থভাবনম্ । 

তাহার প্রণবের ও ) জপ ও অর্থপ্াাঁন করাই উপাসনা ! 

যোগের জপ একটু পথক। ও শব্দটি অ--উ--ম। হৃস্ব, দীর্ঘ ও 

প্ত-_এই তিন স্বর-গ্রাঘে তকে সাপিবে। তারপরে ও এই শব্দটি 

বেশ গোলাঁলো ভাবে মনে মনে টানিয়া অ-তে বাঁমনাসিকায় টাঁনিষে, 

উ-তে কুম্তক করিষে, এবং মতে ত্যাগ করিবে । ও শব্দটি বেশ 

পরেক্ধার করিয়। মনে মনে বলিবে, আর প্ররূপে জপ করিবে । এইব্ূপে 

প্রাণবাণু স্থির হয়, তারপরে কুগুলিনীতে গিক়া মিলিত হয়। ধ্যান 

অর্থে চিন্তা করা ;__প্রণবের অর্থ চিস্তা করিবে । প্রণবের অর্থ ঈশ্বর । 

ভিনি জীবের হ্বদক্ঝে, তিনি অনালে অনিলে ব্যোমে। তিনি সর্ধবজ্র_ 

আর সব মায়া । , | - 
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সদা শি শশী তীতি 

ধ্যানেক্ একটি ভাষা-স্ত্র বলিতেছি । মহাত্মা তুলসীদাঁস উহার 
রচয়িতা । 

“তুলসী য্যাসা ধেয়ান্ পরু, 
য্যাসা বি়ানক1 গাই, 

মুমে তৃণ-চাশা টুরটে, 

চেত রাখতে বাছাতি |” 

নবপ্রস্ততা গাভী যেঘন মুখে খাঁন্য খায়, কিন্ত বাছবের উপক্ষে 
চিত্ত রাখে, তদ্রপ যোগীরা বাভিরে কাঁজ করিবেন, চিত্ত কিন্ত ঈশ্বরে 

অর্পিত থাকিবে, এইরূপ ভাঁবকেই ধ্যান বলে। 

ততঃ প্রত্যকচেভনাধিগমোহ পাস্থরাঁষাভবিশ্চ ॥ 

সক্কদা প্রণব জপ ও তদর্থ ধ্যান দ্বারা চিত্ত নিশ্মল হইয়া! আত্মা- 

বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান উদয় হয়। তখন কোন অন্তরায় থাকে না, 

নির্বিবিস্রে সমাধি লাভ হয়। 
৪” পপ পাপ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০০৮০ 

যোগের বিদ্ব ও তাহার নাশ । ্ 

শিষ্য । আপনি বলিলেন, তখন আর কোন অন্তরায় থাকে লা, 

নির্বিন্বে সমাধি লাভ হয়। এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছুক, সেই 
অন্তরায়গুলি কি, এবং তাহার বিনাঁশের* অন্য কোন ব্যবস্থা আছে 

কিনা? |] 

শুরু), সেই' অন্তরায়গুলি এ তাহার বিনাশের উপায়, . যাঙ্কা 

যোগশাস্ত্ে কণি ত হইয়াছে, তাহা -বলিতেছি, শোৌন-_ 
৪৫ 



পপ পপিসস্পাপীপপালাল শট পপ পপ সপীপিপিসপা পিল 

৩৫৪ ধোগততু-বারিধি । 

ব্যাধিস্ত্যানসংশক প্রমাদালম্তাবিরতিজ্রান্তিদর্শনা লঙ্ধ- 

ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্ডে২স্তরায়াঃ ॥ 
যোগের অন্তরায় বা বিদ্ব বহুপ্রকার, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান ।-- 

ব্যাধি, স্তন, সংশয়, প্রমাদ, আঁলশ্য, অবিরতি, ভ্রীস্তিদর্শন, অলব্ধ- 

ভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব ৷ 
যোগ-সাধনা অভ্যাঁস করিতে আরম্ভ করিলে যদি এগুলির একটি 

বা কতকগুলি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যোগসাধনার অস্তরাক্ধ বা 

বিশ্ব ঘটে । 

ব্যাধি- রোগ । 

স্তান--কাঁর্যে ইচ্ছা আছে, করিবার উদ্যম বা শক্তির অভাব। 

* সংশর-_পাঁরিব কি না, অথবা উহ হয কি না, এই প্রকার । 

প্রমাদ- _উদ্যমহীনতা | 

আলম্য- শরীর ও মনের জডতা । 

'অবিরতি_ বিষয়-তৃষ্ণ । 

দর্শন-_শুক্তিতে রজত ভ্রম । 

মিকত্ব-সামান্ত দিন যোগ সাধন করিয়া ফল না দেখিয়া 

সন্দেহ উপস্থিত হওয়া । 

অনবস্থিতত্ব_চিত্তের অস্থিরতা | ূ 

এইগুলির নাঁশ করিলে যোঁগের অন্তরায় যায়। বিদ্ব বা অস্তরা 

আরও আছে। 

ছুঃখদৌশ্মনস্যাঁজমেজযত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহতুবঃ ॥ 
ছুঃখ, মন খারাপ হওয়া," দেহ নড়া, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, 

শ্রইগুলিও বিক্ষেপের জনক এবং যৌগের অন্তরা । 
এই অন্তরায় সকলেন্ন বা বিস্বনাঁশের উপাঁক্ক কি? 
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তত্প্রতিষেধার্থমেকতত্বাভ্যাসঃ ॥ 

এ অন্তরায় সকলের বা বিন্রবিনাশের জন্য একতভ্ অভ্যাস 

করিবে । 

একতত্ব কি? যে কোন এক মনোরম বস্ । এই মনোরম যন্ত 

কি, তাহা নির্দেশ করিয়। বলিয়া দেওয়া যায় না। বান, কৃষ্ণ, হুর্গা, 

কালী যে কোন প্রিক্মৃত্তি। অভ্যাস করিবে কি? ধ্যান করিবে। 
এইরূপে প্রিয়বস্তবর ধ্যান করিতে করিতে চিত্তে একাগ্রশক্তি আসিবে । 

এই একাগ্রতা হইতে ধ্যেয্লবস্তর সহিত চিত্তের অবিচ্ছিম্ব-সংযোগ 

উৎপন্ন হইবে । 

আরও উপায় আছে 

মৈআ্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখছুঃথপুণ্যাপুণ্য- 

বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চত্তপ্রসাদনম্ ॥ | 
সুখ, দুঃখ, পুণ্য এবং পাপ এই কক্সটি বিষয়ের প্রতি যথাক্রয়ে! 

টমত্রী, করুণা, মুদ্দি তা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে । তাহা হইলে চিত্ত" 

প্রসাদ হইয়া থাকে । 

চিত্ত অপ্রসন্ন থাকিলে অর্থাৎ মলিন থাঁকিলেই যে।গেরঃ ষ্ুত বিশ্ব 
উপস্থিত হয় । অতএব চিত্ত প্রসন্ন করিতে না পারিলে যোঁগ-সিদ্ধি 

লাভ করিতে পারা যায় না। 

চিত্ত প্রসন্ন করিতে প্রাগুক্ত চাঁরিপ্রকার ভাব অবলম্বন করিতে 

হম্ব। সকলের এতি বন্ধুত রীথা, দরিদ্রের প্রতি দয়া করা, সৎকর্ম 

কারী লোকের উপর প্রীত হওয়া এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা 

কর1॥ ইহা কেবল মুখে করিলাম বলিলে হইবে ন। হৃদয়ের সহিত 

অভ্যাস করিতে হইবে। যখন উহা হৃদয়ের বৃত্তিন্ব্ধপই হইবে, তখন 
চিত্ত প্রর্ণন্ন থাকিবে । 



৫৬ যো গতত্ব-বারিধি ৃ 
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গীতায় শরীক যোগবিদ্ব বিনাশের যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 
এই) 

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়! যুক্তো ধৃত্যাত্বীনং নিয়ম্য চ। 

শব্ধাদীন্ বিষয়াংন্তাক্ত 1 রাঁগদ্ধেষৌ ব্যস্ত চ ॥ 
বিবিক্তসেবী লঘাঁশী যতবাঁক্ কাঁয়মানসঃ | 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং টবরাগ্যং সমুপাত্রিতঃ ॥ 
অতঙ্কারং বলং দপং কামং ক্রোঁধং পরিগ্রীহম্ । 

বিমুচয নিশ্মমঃ শাল্তো ত্রহ্গভূয়ায় কলপতে ॥ 

মন্ষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিকে। 

শব্বীদি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাঁগ ও দ্বেষ-বিরভিত হইবে। 
বাক্য, কাঁয় ও মনোবৃত্তি সংঘত করিয়া বৈরাঁগ্য আশ্রয়, ধাঁন-যৌগান্ু- 

টান পূর্বক লঘু আহার ও নির্জনে বাঁদ করিবে । এবং অহঙ্কার, বল, 
দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রভ পরিত্যাগপূর্ধক ঘমতাঁশন্ত হইয়া শাস্ত- 
ভাঁব অবলম্বন করিবে, এইকব্ূপ অন্রষ্ঠান করিলে তিনি বর্ষে অবস্থান 

করিতে সমর্থ হইবেন । বঙ্গে অবস্থান অর্থে সমাধি । 
অন্য উপায়» 

প্রচ্ছদ্দনবিধারণাভাং প্রীণস্থয ॥ 

বাষুর প্রচ্ছদ্দন অর্থাৎ পরিভ্যাঁগ ও বিধাঁরণ € টাঁনা বায়ুকে ধারণ) 

এই ছুই ক্রিয়ার ছার! চিন্ত স্থির হর । 
শ্বীস-প্রশ্বীসই প্রাণরূপে আখ্যাত , কিন্তু “আদি” বলিতে যেমন 

দেহটাকে দেখা যাঁইলেও ঠিক তে 'আমি? নই, তদ্দপ শ্বাস-প্রশ্বীসকে 

প্রাণ বলিলেও সেই বায়ুটুকুই প্রাণ নহে, প্রাণ গতিবূপে প্রকাশিত 

হইত তছছে , উভাঁই মন্রষ্যজাতি অথবা অন্যান্য প্রাণীতে ন্দারবীক 
শ্ভপে প্রকাশিত হম, এবং এর প্রাণই চিন্তা ও অনন্য 'শৃক্তিকূপে 
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প্রকাশিত হয় । সমুদয় জগৎ এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি! মনুষ্য- 

দেহও এরূপ; যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সমুদয় 
পদার্থ ই আঁকাঁশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে. আর প্রাণ হইতেই 
সমুদয় বিভিন্ন শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ 
করা ও উহার ধারণ করার নাষ প্রাণীয়াম। প্রাণ+ অ'+যমন 

প্রাণকে সম্যক সংযন্র অর্থাৎ, ইচ্ছান্তরূপ নিরোধ করণ। প্রাণ যদি 
ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্ত স্থির হইয়া যায় । 

অতএব প্রাঁণায়াম চিত্ত স্থির করিবার এক সহজ উপায়। 

আরও এক উপায় আছে, 

বিষয়বতী বা প্রবুত্তিরৎপন্রী মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ 

বিষয়বতী প্রবৃত্তি অর্থাৎ কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয়, বিষয়ে 
অচ্ুভৃতি জন্মিলেও চিত্ত স্থির হয়। 

যোগিগণ এই সাধনা করিতে প্রথমে দেহের উপরে সংযষ শিক্ষা 

করেন । নাসাগ্রে চিত্ত সংযম করিলে দিব্যগন্ধ অনুভূতি হয় । জিহ্বাঁগ্রে 

চিত্ত স্যম করিলে দিব্য রসান্বাদ পাওয়া যায়। এইরূপ এক একস্বলে 
চিত্ত সংযম করিলে এক একরূপ দিব্যভাঁব অনুভূত হয়। তাহাতে 

যোগের উপর ও ফোঁগফলে দৃঢ বিশ্বাস জন্মে এবং কাঁজেই চিত্ত স্থির 
হয় ও স্ুক্ম হইতে সুম্মতত্বে একাগ্রতা জন্মে। | 

কিশোঁকা বা জ্যোঁতিক্ষতী ॥ 

হৃৎপদ্মমধ্যে রেচক প্রাণাঁয়াম করিয়া তাঁহার অন্তরালে চিত্তধারণ] 

করিবে, অর্থাৎ রেচক প্রাণীরাঁম করিয়া হৃৎপন্মের ধ্যান করিবে, তাহা 

হইলে একপ্রকার জ্যোতিঃ বা অতুল্য আলোকের অনুভূতি হইবে | 
এই'আলোক বিবয়-শোক নিবারণ করে বলি ইহার মাম বিশোঁকা । 
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এই বিশোক-জ্যোতির অন্ত নাম বৃদ্ধিসত্ব ও ট5তন্তপ্রদীপ্ত অন্মিত] ৷ 

চিত্ত হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যস্থ বুদ্ধিসত্ত ধ্যান করিলে স্থির হইয়া! থাকে । 

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ 

যে চিত্ত ইন্ড্রিয়গ্রামের আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, দেই 

চিত্তের ধ্যান করিলেও চিত্র স্থির হয়। 

এই জন্যই গুরুপূজা, গুরুত্তবপাঠ গুরুর ধ্যান করা বিহিত আছে। 
কিন্ত যে গুরু বাস্তবিক জিতেজ্জির নাহন, তাহার চিত্তে চিত্ত 
আরোপিত করিলে কোন ফল হয় না। বরং বিপরীত ফলই হইয়া 

থাঁকে। যেক্দপ ভাবাপন্ন চিন্তে চিত্ত আরোপিত করিবে, তগ্তাবই 
প্রাপ্তি হইবে। 

স্বপ্র-নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ 

, স্বপ্রদৃষ্ট জ্ঞানে বা মৃত্তিতে চিত্ত নিহিত করিলে অর্থাৎ ধ্যান করিলেও, 
চিত্ত স্থির হয়। 

বলা বাহুলা, স্বপ্রে কিছু সকলেই জ্ঞান বা মনোহর মৃত্তি দর্শন পান 
না যাহারা পার, তাহাদের তাহা ধ্যান করিলে চিত স্থির হয়। 

যথাভিমতধ্যানাছা! ॥ 

অথবা অভিমত বিষয়ের ধ্যান দ্বারাও চিত্ত স্থির হয়। 

স্মরণ রাখিতে হইবে, যাহা সত্তবগুণান্িত, যাহা পবিষ্র, যাহা 
আধ্যাস্মিকতা-পূর্ণত এমত বিষয়ের মধ্যে যাহা অভিমত, মভাহার ধ্যান 

করিলে চিত্ত স্থির হয়। স্ত্রীলোকাঁদি অভিমত হইলে ভাহার ধ্যানে 
চিত্ত স্থির না হইয়া আরও বিচলিত হুর । 

পরমাণুপরমমহস্বাস্তোহস্ত বশীকারঃ ॥ 

ধ্যানের হারা পরযাগু হইতে পয়ম মহত পদার্থে পর্যান্ত (চিত্ত. 
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অব্যাহত গতি প্রাপ্ত হয়। তখন চিত্তবৃত্তি-প্রবাহগুলি ক্রমে ক্ষীণতর 
হইয়া আইসে । 

ক্ষীপবৃত্তেরভিজাতশ্যেব মণেগ্রহীতৃগ্রহপগ্রাহেষু 
তৎস্থতদজনতাঁসমাপতি: ॥ 

যে যোগীর চিত্তবৃত্তিগুলি এইব্প ক্ষীণ হইয়! যায় €( বশে আইসে), 
তাহার চিত্ত তখন, যেমন শুদ্ধ স্ফটিক ( ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত বস্ত্র সম্মুখে), 
তৎসদৃশ আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্থ বস্ততে 
€ অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ বস্ততে ) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত, 

হইবার যোগ্য হয়। 
অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা যোগী ধ্যানে দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইলে তাহার 

এতাদ্বশী একাগ্রতা-শক্তি জন্মে যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই 
মন হইতে অন্য বস্ত সরাইয়! দিতে সক্ষম হন। তিনি যে বিষয় ধ্যান 
করেন, তখন তাহাঁরই সহিত যেন এক হইয়া যান। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

সপ 

ক্রিয়াযোগ । 

শিব্য। আপনি যে" সকল কথা বলিলেন, তাহ! যোগের অতি 
উচ্চতর _ কেবল স্স্ততত্রের ক্রিয়া ॥ উহ? হইতে এমন কি সহজসাঁধ্য 
ক্রিম্না আছে, ঘন্দারা সহজে সমাধি-সি্দি হইতে পারে ? 

শক । ক্রিয়াঘোগ অবলম্বনে চিত্ত স্থির হইতে পারে, এবং সমাধি” 

পরে অগ্রসর হইতে পারে । 

শিখ । ক্িক্গযোগ কি? 
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পপ পাশপাশি পাপা পপ পিপল পিপি পা পাপী পাপা 

গুরু । যোগশাক্স মতে 

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধাঁনানি ক্রিয়াষোগঃ 1 - 

তপশ্তা, অধ্াজ্ব-শাস্বপাঠ ও ঈশ্বরে কৃত কন্মের ফল অর্পণকে 

ক্িয়াযোগ বলে। 

তপঃ-_ব্রলচর্যয-সত্য-মৌন-ধন্মানুষ্ঠান-ছন্মসহন-মিতাহারাঁদিকম্ । 
ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান, সতাবাঁদিতা, মৌন অর্থাৎ অল্পভাঁষণ, ব্রত- 

নিয়মাদি ধশ্মের অন্ন, শীত-উঞ্ক প্রভৃতি সম্থ কৰা এবং সাত্বিক 

'আঁহারাঁদিকে তপশ্যা বলে । 

স্বাধ্যায়ঃ_ প্রণব-শ্রী-কদ্র-পুরুষ-স্যক্তাদিমন্ত্রীণাং জপঃ মোক্ষশাস্্রা- 
ধ্যয়নঞ্চ । 

প্রণব “৩” শ্রীস্ক্ত, রুদ্রস্ক্ত ও পুকষস্থক্ত * আদি মন্ত্রের জপ ও 

মুক্তিদায়ক শান্ত গ্রন্থের পাঠকরাকে স্বাধায় কহে । 
ঈশ্বরপ্রণিধাঁনম্_ ঈশ্বরোপাঁননম্1 তচ্চ তন্মিন্ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশক়- 

রূপং ফলাঁভিসন্ধানং বিনা কতালাং কম্মণাং তস্মিন পরমণ্ডরৌ সমর্পণ- 
পঞ্চ | 

ঈশ্বরোপাঁসনা অর্থাৎ ঈশ্বরে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধাসহকাঁবে মন, 
বাক্য ও কাঁয়ছারা কৃত কন্মের ফল সেই পরমগ্ডরু ঈশ্বরে সমর্পণকে 

ঈশ্বর-প্রণিধাঁন বলে । 
স সমাঁধি-ভাঁবনার্থ: ক্লেশ-তনৃকরণার্থশ্চ ॥ 

ক্রিয়াীযোৌগের অনুষ্ঠানদ্বারা সমাধি-সিদ্ধির সুবিধা হয় এবং ক্লেশ- 

জনক বিদ্ব সকল দূর হইয়া যাঁয়। 
_.. কেন হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । আমাদের মন মত্ত 
মাতঙ্গের মত উদ্দেশ্য ও বহুদিকে ধাবিত হইয়া পড়িয়াছে। "তাহাকে 

পাপী পা পাশিসপীসচ 4 2555 

*  মত্প্রত্থীত 'পুবোহিত-দর্পর' নামক গ্রন্থে স্থক্তমন্ত্রীদি লিখিত হইয়াছে । 
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শ্থির করিতে হইবে, এই ক্রিয়াযোগ দ্বারা সহজে সে কাধ্য সমীধা 
হইয়া থাকে । কেন হয়, তাহারও হেতু আছে। ঢে কথা এ সঙ্গেই 
বলা হইয়াছে,-ক্রিয়ীযোগের অন্ষ্ঠানদ্বারা আনাদের ক্লেশ-জনক 
বিদ্র বিদুরিত হয় । এখন ক্রেশ কি, তাহাই দেখা যাঁউক । 

অবিদ্যাস্মিতাঁরাগদ্ধেযাভিনিবেশাঃ ক্রেশাঃ ॥ 

অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, ছ্বেষ ও অভিনিবেশশ-এই সকল ক্রেশনাষে 
অভিহিত । 

ক্লেশের সাধারণ অর্থ ছুঃখ। আমাদের আত্মা নিত্যস্ুখস্বূপ | 

অজ্ঞান, ভ্রম, মায় প্রভৃতি ইহাঁবাই পঞ্চবন্ধনরূপে সেই আত্মাকে 

বাধিরা রাখিয়াছে-_ছুহখ দিতেছে । কিয়াযোগদ্ারা তাহাদিগকে 

দূর করিতে পারিলে আত্মা স্ববপে অবস্থিত হইতে পারেন, কাজেই 
তখন সমাঁধি-সিদ্ধি সহজ হয়। 

এখন এ পাঁচটির স্বরূপাঁর্থ কি, তাঁহাঁই দেখা যাঁউক । 

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুন্তরেষাং প্রস্শততলগবিচ্ছিন্োদারাণাম্ ॥ 

অবিদ্যা সকল ক্রেশেরই ক্ষেত্র । অবিদ্যা হইতেই সকলগুলির . 

পত্তি। পরস্ত অপর চাঁরিটি ক্রেশ যে সর্বদাই সমাঁন ভাবে থাকে, 
তাহাঁওনা। কথন প্রশ্থপ্ত, কখন তনু, কখন বিচ্ছিন্ন এবং কখন বু 

উদারভাঁবে অবস্থান করে । 

প্রস্থপ্ত । 'লীন। বীজমধ্যে যেমন বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ ভাঁৰে 
থাকার নাম প্রসুগ্ত"। 

তন্স--স্ন্ষম । সংক্কাররপে থাকা । 

বিচ্ছিন্র__বিচ্ছেদ অবস্থায় অর্থাৎ একটি প্রবল হইলে অপরটি লীন 

ভাবে থাকে । ক্রোধ হইলে জেহর হাঁস হওয়া ইত্যাদি । 
উদার-+পরিপুর্ণ। কাধ্যাবস্থায্স জাজ্ল্যমান্ | 

৪৬ 
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যোঁগসাধনকালে এই গুলিকে ক্রিয়াধোগ ছারা দঞ্ধ করিয়া ভাজা 

শশ্যের ন্যায় করিতে হইবে, নতুবা বিদ্ব ঘটাইবে। 
অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্ন্্র নিত্যশুচিস্খাত্ৰধ্যাতিরবিদ্যা ॥ 

অনিত্য, অপবিত্র. ছুঃখকর ও আত্ম ভিন্ন পদার্থে ষে, নিত্য, শুচি, 
সুখকর ও আত্মা বলিয় ভ্রম হয়, তাহাঁকেই অবিদ্যা বলে। 

অর্থাৎ জগদাঁদি অনিত্য পদার্থে নিত্যজ্ঞান, শরীরাদি অশুচি 

পদার্থে শুচিজ্ঞান, পুক্রকলত্রাদি ছুঃখকর পদার্থে স্ুথকর জ্ঞান এবং 

যাহা আত্মা নহে, তাহাকে আত্মা! বলিয়া যে মনে হয়, তাহা অবিদ্যার 

কাধ্া । ফলকথা, ষাহা যাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, তাহাতে তাহাক 

জ্ঞান হওয়ার নাঁম অবিদ্যা । অবিদ্যা কর্তৃক আমরা মুগ্ধ হইয়া আছি-- 

যাঁহ1 বাস্তবিক অনিত্য _অবিদ্যা কর্তৃক তাহাই নিত্য বলিয়া আমর! 

ভুলিয়া থাঁকি। 

দৃক্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবান্রিতা ॥ 
দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির যে একীভাঁব, তাহাঁরই নাম অস্মিতা। আত্মা 

-নিত্যশুদ্ধ, পবিত্র এবং অনস্ত। তিনি কিছু করেন না, মরেন না? 

এবং সুখ-ছুঃখাদিও প্রাঞ্থী হয়েন না । চিত্ত, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিযগণ 

তাহার দর্শনশক্তি বাঁ যন্ত্র। এ গুলির সহিত তিনি মিলিত হইয়া 
জীবাত্বা নামে আধ্যাত হইক়্াছেন। অজ্ঞানজন্ত আত্মার সহিত 

এ গুলির একীভাব জ্ঞান হয়,--জ্ঞান যে 55 কৰে তাহাঁকেই 
'অস্মিতা বলে। 

স্থান্ুশাহী রাগঃ। 

সুখের অন্থবৃত্তির নাম রাগ? 

জীব ষাত্রেরই একবার কোন কাজে সুখ হইলে, সেই সখ পাইবার' 

জন্ত মনের আকাজ্ষ। থকে, আবার সেইরূপ পাইতে“ ইচ্ছা করে। 



যধোগতত্ব-বারিধি | ৩৬৩ 

ভীমনাগের গোল্প! খাইয়া একদিন রসনার সুখ হইলে আবার খাইতে 

আকাজ্ঞ। হক _অশেষবিধ চেষ্টা জন্মে । সুখাভিলাষে পুনঃপুনঃ চেষ্টা, 

ইচ্ছা, আসক্তি বা কামনাঁকেই রাগ বলে। 
ছুঃথান্রশায়ী দ্বেষঃ ॥ 

স্থখের যেমন অন্কশয় বা অঙ্বৃত্তি আছে, দুঃখেরও তেমনি অন্ুশর 

অর্থাৎ অন্ুবৃত্তি আছে। একদিন ছুঃখ পাইলে সে দুঃখ আর পাইতে 
ইচ্ছা করে নাঁ। পূর্ববনুভূত ছুঃখ মনে হইবামীত্র ছুঃখপ্রদ বস্তর উপরে 

বিতৃষ্গ, অনিচ্ছা বা অনভিলাঁষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত চেষ্টাও 

হয়, সেই প্রতিঘাঁত-চেষ্ট, অনভিলাষ বা অনিচ্ছা বিশেষকে দছ্েষ বলে। . 

এখন কথা উঠিতে পারে, ছুঃখের প্রতি দ্বেষ, ইহাঁও কি হইবে 

না? না। আত্মার সুখ-ছুঃখ কিছুই নাই-_-এঁ সমুদয় ইন্দ্রিয়ের। 
উহার সংস্কার থাকিলে সুখের আকাজ্ষা থাকিবে_-বাসনা থাকিতে 

যোঁগসাঁধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। পরন্ত দ্বেষ চিতে সংস্কার 

রূপে বদ্ধ থাঁকাঁতেই জীব অভিনিবেশের বাধ্য হইয়া আছে। অতএব 

উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । 

অভিনিবেশ কি? 

স্বরসবাহী বিছুষোহপি তথারঢোৎভিনিবেশঃ ॥ 

যাহা বাসনার সংস্কাবরূপ নিজ স্বভাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ও 

যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে 

মমতা । 

অভিনিবেশ কথাটি বড় শক্ত,_একটু স্থির হইয়া আলোচনা 

করিবার প্রয়োজন। আমরা অনেকবার জন্মিয়াছি, আবার জন্মিব। 

আগে জন্মিয়াছি, আবার জন্মিবং একথা অনেকে বিশ্বাস করেন না। 

কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই জন্মাস্তরবাদ ধুবিতে পারেন। 



৮ 

৩৬৪ যোগতত্ব-বারিধি । 
পিপি পিশ্পাাশশিশীটা 

আমাদের বুদ্ধিরৃত্তিতে,-অহংতত্বে বাসনার সংস্কার আছে তাহায়! 

আমাঁদের নিজ স্বভাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আঁমকা 

বুবিতে পাঁরি নাঁ। বিজ্ঞান দ্বারা কিন্তু গ্রামাণ হয়। নদীর তরঙ্ক 

যখন উপরে উঠে, তখন আমরা দেখিতে পাই, কিন্ত তরঙ্গ কি উপরে 

প্রস্তত হয়? অবশ্যই বলিবে, তাঁহা হইতেই পাঁরে না, তাহ বিজ্ঞান- 
সম্মতই না। তলদেশ হইতেই তরঙ্গ উঠে। যদি তলদেশ হইতে 

তরঙ্গ উঠে, তবে তখন আমরা তাহা দেখিতে প।ই না। উপরে 

উঠিলে তবে দেখিতে পীই। আমাদের যে কাঁধ্যান্ুরাগ জীবনে 

মমতা, সংসারে মমতা, জ্বানে বাঁ অজ্ঞাতে মষতা, তাহা আমাদেত 

উপর হইতে হয় না-বৃদ্ধিবৃত্তি হইতে উদয় হয়। পূর্বা পূর্ব জন্মের 
বাসনার সংস্কীর প্রলীনভীবে আছে, সমর মতে তাহা তরঙ্গাকারে 

প্রবাহিত হয়। মূর্খ জাঁনে না, মরিলে আবার দেহ হইবে, কিন্ত 
পঞ্ডখিতগণ জানেন, আমি মত্রি না, আমি অজর, অমর ও নিত্যাঁনন্দ | 

দেহ যাইবে» আব।র শত শত দেহ হইবে-তবে ছুঃখ কিসের ? জীবনে 

মমতা কি? এ মরণ ছুঃখের সংস্কার । ছুঃখের অন্বৃত্তি। কতবার 

যে মরিয়াছি--পাপ-পুণ্যের মীশা-বাসনাঁর কত কষ্ট মে সহা করিক়াছি। 

কৃকাধ্য-সুকার্য্ের কত বোঞা মাথার করিয়া যে তপু ৫বত্তরণীর কুলে 
কুলে কত কাঁদিয়া ঘুরিয়াছি। সেই ছুঃখের অন্তবৃত্তি যে, এখনও 

সংস্কারকূপে আছে, ইহাই অভিনিবেশ। অভিনিবেশ' না গেলে সে 

সংস্কার যাইবে না। সংস্কার ধ্বংস করাই যে যোগের ন্অন্যতম উদ্দোশ্য | 

তে প্রতিপ্রষবহেয়াঃ স্ুস্ক্া ॥ 

সেই ক্লেশ-পঞ্চক ক্রিয়াযোগত্বার] সুন্দর হইয়া আইসে এবং প্রতি" 
লোম-পরিণাম দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

প্রতিলোম পরিণাম অর্থে কার্ষের কারণে লয় । 



ফোগতত্ব-বানিধি। ৩৬৫ 

ধ্যানহেয়াস্তদ্বত্তঃ ॥ 

ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থুলাবস্থার নাশ হয়। 

কর্লেশ-পঞ্চকের স্থুলাবস্থা কি ? তাহারা যখন প্রবল অবস্থায় থাকিয়া 

স্পষ্টতঃ স্ুখঃ, দুঃখ ও মোহাঁদিরপ বিবিধ বৃত্তি (কার্য ) বা ভোগ 

উৎপন্ন করিতে থাকে, তথন তাহাদিগকে স্থুল বঙ্কা যাক । 

ধ্যানদ্বাক্সা কিরূপে উহার নাঁশ হয়। উহাদের অনিত্যা বা স্বরূপ 

চিন্তাদ্বারা । আগে ক্রিয়।যোপত্াঁরা চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরে উহাদের 

স্বরূপ চিস্তাদ্বারা নাশ হইবে । এইরূপ প্রগাঢ় চিন্তাকে ধ্যান বলে ।. 

কতদিন ধ্যান করিলে উহাদের নাশ হয় দিনের পর দিন, মাসের 

পর মাস, বৎসরের পর বৎ্সর্--যত্রদিন উহা! তোমার ম্বভাবের মধ্যে 

না আইসে। 

ক্লেশমূলঃ কম্মাশয়ে দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ত ॥ 
ক্লেশমূলক কম্মাঁশয় ছুই প্রকাঁর। এক বব্রুমান শরীর দ্বারা কৃত, 

আর জন্মাম্তরীয় শরীরদ্ারা ক্লুত। 

কথাটা আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলা যাঁউক। কশ্মাশয় অর্থে 
সংস্কার-সমট্টি। আমরা যে কোন কাধ্য করি, চিন্তা করি*_চিকমধ্যে 

তাহার একটি তরঙ্গ উখিত হয়। কাধ্য-চিস্তা শেষ হইস্সা গেলেই 

তাহার পরিসমাপ্তি হয় না»_উহা স্থম্্ আকার ধারণ কক্দিয়া চিত্তে 

থাকিয়া যায়”_-আবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করিবামাত্র ভরঙ্গাকারে 
পরিণত হয়শ। ক।জেই বুঝিতে হইবে, সেই কাধ্য আমাদের 

মনোভূমিতে গুঢ়ভাবে ছিল । না থষ্কিলে স্বতি থাকিত না । 
এখন বুঝিতে পাঁর1 গেল যে,,পাপকাধ্য হউক, পুন্যকাধ্য হউক, 

সকলই আশ্নাদের চিত্তভূমির গভীরতর প্রদেশে অতি স্স্্রভব ধারণ 

করিখ্া জবস্থিতি করে, এবং এই গুলি আম়ুদি গকে,পুনংপুনঃ জন্মমৃত্যুরু * 



৩৬৬ যোগতত্ব-বারিধি । 

অধীন করিয়া থাকে । অতএব যাহাতে এই গুলির নাশ হয়, তাহ 
করা কর্তব্য! কেবল ইহজন্সের নহে, জন্মাস্তরীয় অর্থাৎ পুর্ব পূর্ব 
জন্মের এবং ইহজন্সের কম্ম সমুদয়ের সংস্ক।র বিনাশ করা চাই । এই 
সংস্কার-সমহিই কম্মীশয়। 

কেন নাঃ - 

সতি যূলে তদ্বিপাঁকে জাত্যামুর্ভোগাঃ ॥ 

মূল অর্থাৎ সেই কর্মাশয় থাকিলে জাতি, জন্ম, মরণ, জীবন ও 
ভোগ হইবেই হইবে । 

_ যেহেতু সংস্কীরব্ধপ কারণ বর্তমাঁন থাকিলে তাহার কার্য প্রকাশ 
হইবেই হইবে । সংস্কারই বীজব্ধপে জীবজন্ম দান করিতেছে । কারণ 

ফাধ্যক্ূপে গ্রকাঁশ পাঁয়। আবার কার্ধ্য স্থক্্ভাব ধারণ করিয়া! পরবর্তী 
কার্যের কারণ হয় । বৃক্ষ বীজ প্রসব করে,বীজ আবার পরব্তী 

বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হয় ৷ এই বূপেই কাধ্যকারণ-প্রবাঁহ চলিতেছে । 
অতএব কশ্মাশয় নাশ না হইলে আবার জীবদেহ ধারণ, আবার ভোগ, 

আবার সকলই হইবে । 

তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ 

পুণ্য ও পাপ এ জন্মাদির হেতু বলিস্তা সুখ ও ছুঃখ হয়। 

কিন্ত ফোগী বলেন, _সুখেও দুঃখ, ছুঃখেও দুঃখ । সকলেরই যখন 

মাঁশ আছে, তখন দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি"পুণ্য-প্রভাৰে 

দেবত! হইতে পার, আপাতত তাহাতে তোমার আনন্দ হইতে পারে, 

কিন্তু কম্মফল শেষ হইলে দেবহ ফুরাইবে, আবার জন্ম, আবায় 
কম্মভোগ। নিত্যানন্দ কোথা ? তুমি যখন স্বরূপ হইবে, তখনই 
.নিত্যানন্থ। 
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পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈ গুনবুত্তিবিরোধাচ্চ 

সর্ধমেব ছুঃখং বিবেকিনঃ ॥ 

পরিণামে ও ভোঁগকাঁলে এবং পশ্চাৎ বা স্মরণকাজে ভোগ 

ধ্যাথাতের আশঙ্কায় অথবা সুখের সংস্কারজনিত তৃষ্ণার প্রসবকারী 

বলিয়া, _আর গুণবৃত্তি অর্থাৎ সত, রজঃ ও তমঃ পরস্পর পরস্পরের 

বিরোধী বলিয়া বিবেকী ব্যক্তির নিকট সবই ছুঃখ বলিয়া জ্ঞান হয়। 

নাহইবে কেন? সুখ চাহিলেই ছুঃখ আইসে। আলোঁক- 

অন্ধকারে জড়াজড়ি করিয়া থাকে । বিবেকী ব্যক্তি দেখিতে পান” 

মানব সারাজীবন কেবল এক আলেয়ার অন্থসরণ করিতেছে 7; 

সে কথনই তাঁহার বাসনা পূরণে সমর্থ হয় না। বাসনা-সুর1-বিষে 
জগছুন্সত্ত । চাল সুরা, আরও ঢাল, যতক্ষণ পান, ততক্ষণ,.নেশ।। 

পাত্র পরিত্যাগ করিলেই আনন্দ যায়, অবসন্গতা আইসে। নেশা 

ছুটিল- প্রাণের যধ্যে হাহাকার করিতে লাগিল, আবার পান না 

করিলে ছুঃখ আসিল । আবার ঢাঁল--ঢাঁল, চাল, আরও চাল! 

নিবৃত্তি নাই_কোথাও নাই। উন্মস্ত পিপাসা! কাজেই বিরেকী 

দেখেন, নিবৃত্িই স্ুথ। জড়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইর়। স্বরূপে 
অবস্থিত হইলেই সুখ । কেন না, তিনিই যে, সুখময় । 

হেয়ং ছুংখমনাগতম্ ॥ 

যে ছুঃখ এখনও আসে নাই, তাহাঁও ত্যাগ করিতে হইবে । 

কি প্রকারৈ তাহ। ত্যাগ করা যায়? 

আমরা ষে কম্ম করিয়াঁছি, তাহা ফল' হয়ত ভোগ হইয়। গিয়াছে? 
_ন্দিশ্চিন্ত হইওনা। কম্মফল ভোগ হইলেই শেষ হয় না। বীজ বা 
সংক্কীর ছাড়ে না। আবার সমস়্ে তাহা প্রকাশ পাইবে”_-আবার 

ভোঠ করিতে হইবে । এখনও তাহ! আসে নাই--আসিবে। সেই* 



৩৬৮ বোগতত্ব-ধারিণি 
পপ পপ পপ পপ পপ আপা পপ 

অনাগত ছুঃখ ত্যাগ কর। সমুদয় শক্তি সেই অনাগত খ নাশেখ 
জন্তঠ নিয়োগ কর। বিপরীত বৃত্তি-প্রবাহের হ্বারা সংক্কারগুলিকে 

জয় কর। 

কিন্ত এইংনুখ-ছুঃখের কারণ কি? আত্মা যঙ্দি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবু হ্ধ 
ও স্রখময়ঃ তবে স্থখ-হংখ হক্ম কেন? 

দর্ট দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ 

হেয়হেতু অর্থাৎ যে ছঃখকে ত্যাগ করিতে হুইঘে, সেই দুঃখের 
হেতু দ্রষ্টা ও দৃশ্তের সংযোগ । 

' দ্রষ্টা অর্থে আসমা বা পুরুষ । দৃশ্ঠ অর্থে মন হইডে আরম্ভ করি! 
শুল ভূত পর্যন্ত সমুদয়--প্রকৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন 

হইতেই সুখ বা ছুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব প্রকৃন্তির বাহুবন্ধন 
হইতে আস্বাকে মুক্ত কর। দার্শনিক ভাঁবে বুঝিতে হইলে এইরূপ 

বলিতে হয় যে, মন বা অন্তঃকরণ ও প্রতি, অতএব দ্রষ্টা আত্মা, দৃশ্য 

অন্তঃকরণ। সুখ, ছুঃখ, মোহ প্রস্ততি সমস্তই বুদ্ধি-তত্বের বিকার | 

বুদ্ধিতত্্ বা অস্তঃকরণ ইন্দ্রিয়সশ্বন্ধ দ্বারা বিষয়াকারে ও স্ুখ-ছুংখাদি 
আকারে পরিপত হইবামাত্র ঠচতন্দ্বারা প্রোজ্জলিত হয়। এতাঁদৃশ 

মিথ্যা সম্বন্ধ সংঘটন ভওয়াঁতেই আত্মার শপচারিক ভোগ ঘটিতেছে । 
প্রকাশন্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিরাঁত্মকং ভোগাপবগার্থং দৃশ্টম্ ॥ 

দৃশ্ঠ বলিতে ভূত এবং ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায় ॥ উহ্থা প্রকাশ, ক্রিয়া 
এবং স্থিতিশীল । ইহ! আত্মার ভোগ ও অপবর্গের কারণ । 

একটা কথা উঠিতে পারে, দৃষ্ঠ বা প্রকৃতি যদি আত্মা বা পুরুষকে 
এত মলিন করিয়া রাখে, তবে প্রঞ্ৃতির সানিধ্যে তিনি থাকেন কেন ? 

অথবা যদি প্ররুতি তাহাকে মলিন করিতে সক্ষম হয়ঃ তবে তাহার 

নর্কধোপরি ক্ষমতাই বা খাকিল কোথান ? 
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লা পাশ শপাসাপসপ পিপাসপপািন স্পা পপি শট শিপ স্পা | পাপী সপ্ত পশলা শিস শশী িশিশিটশি 

স্ুল শুর সমুদয় ভূত, স্থুল স্ুন্ধ্র সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং মন, বৃদ্ধি, 
অহঙ্কার প্রতি সমৃদরই প্রক্কৃতি। উহাদের কাধ্য তিন প্রকার” 
প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ জড়ত্ব। এই তিনকেই সত্ব, রজঃ ও 

তমঃ বলে । জত্বশুণে প্রকাশ বা স্টি, রজোগুণে কাধ্য বা পাঁলন, 

তমোগুণে স্থিতি বা সংহাঁর। এই তিনের প্রসবকাঁরিনণী বা এই 

ব্বিগুণময়ী প্রকৃতি । এই প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি ? 

প্রকৃতির উদ্দেশ্ঠ, যাহাতে পুকষ আপনার মহান্ ব্রহ্মভাব বিস্বৃত 

না হন। তিনি বিস্বৃত হইয়া আছেন,-প্ররুতিতে মজিম্া সুখ- 
দুঃখৈর অনুভব করিতেছেন । প্রকৃতি তাহাকে ভোগ করাহতে 

আকুলা,_ভোগ করিতেই হইবে , কেন না, জাঁলে যে ইচ্ছা করিয়! 
প!1 দেওয়া হইয়াছে । ভোগ কর, কিন্ত স্মরণ রাখিও, ইহা আম্মার 
নহে, প্রকৃতির । আসা সুখ-ছুঃখের অতীত-স্গখ-হুঃখ প্রকৃতির | 

ভোগ করিতে হ্য় বলিয়া কর, আসক্ত হইও না । অনাসক্ত ভাবে, 
ভোগ করিতে করিতে এমন এক স্থানে পহুছিবে যেখানে গেলে 

বুঝিতে পারা যাইবে, প্রকৃতি আমা হইতে পৃথকৃ। আমি স্বক্সং 

যুক্ত ও সুখস্বরূপ। প্রকৃতি অবিবেকীর ভোগ এবং বিবেকর মোক্ষ 

প্রদানার্৫থ উদ্যত আছে। 

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

ঞ্ী 

অষ্টাঙ্গযোপ । 

শিব্য। পুক্ুষ ও প্রর্কতির এই বন্ধনভাবের কারণ কি? 

গুরু*। .পৃর্ব্বেই বলিক্বাছি? অবিদ্ব্যা বা অজ্ঞান । 
৪৭ 
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শিষা। তাহা বিনাশে উপায় কি? 

ছক । যোগশাস্স মতে 

বিবেকখ্যাতিরবিপ্রবা হানোপামঃ ॥ 

বিবেকথ্যাতি সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশের উপায়। 

শিষ্য । বিধষেকথ্যাতি কি? 

গুরু । শরীর, মন, উল্জিয় প্রত্ৃতি কিছুই আত্মা নহে, তিনি 

নিলেপি টনন্ত মাত্র । এইক্প চিন্তা করিতে করিতে যে বিবেকজ 

জখনের উৎপত্তি হয়, তাহাঁকেই বিবেকথখ্যাতি বলে। এইব্প জ্ঞান 

উৎপন্ন হইলেই অবিদ্যা ঘা অজ্ঞান নাশ হয়। আত্মা তখন স্বরূপে 

'অবশ্থান করেন । 

তশ্ত সপ্তধা প্রান্তভৃমিঃ ॥ 

ৰ সেই বিবেকখ্যাতি বা বিবেকজ জ্ঞানের প্রাস্তডূমি বা ত্র সাতটি । 
স্তর অর্থে এখানে অবস্থা বুঝিতে হইবে । ক্রমে ক্রমে একটির পর 
একটি এই সাত অবস্থা আইসে। একটির পরে আর একটি অবস্থা 
আইসে, আমরাও ক্রমে জানিতে পারি, দেহ, মন, ইন্ড্রিয় প্রভৃতির 

সুখে আমরা আুথী নহি,_আমীর শ্বরূপে অবস্থানই সুখ, যেহেতু আঙ্গি 

যে নিত্য স্রখময় । 

শিষ্য ।! এই বিবেকখ্যাতিলীভ কন্গিবার প্রকুষ্ট উপায় কি? 
গুক | যোগী বলেন, | 

যোগাঙ্গাহুষ্ঠানীদবিদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরবিবেকখ্যাতেঃ ॥ 

পৃথক্ পৃথক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন অপবিত্রতা 
ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ পায়, _শ্রবং উহারই শেষ 

লীমা বিবেকখ্যাতি। 
অর্থাৎ যোগাঙ্ক গুলির অনুষ্ঠান বা পীধনা করিলে ক্রমে কর্থম যখন 
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শীল 

সমাধিতে চিত্ত স্থির হয়, _আম্ুসাক্ষাৎকার হয়, তখনই জ্ঞানালোক 

পূর্ণরূপে প্রক্ষাশ পার, অতএব তজ্জন্য সাধনার আবশ্যক । 

শিব্য । যোগাঙ্ষ কি? 

গুরু । বাঁজযোগীর মতে যোগাঙগ আটটি । যথা, 

যমনিয়মাসনপ্রাণাক্সামপ্রত্যাহার্ধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙজানি ॥ 

বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি 

এই আটটি যোগের অঙ্গ । 
এখন যোঁগের অঙ্গম্বরূপ আটটি বিষয়ের প্রকৃত ভাব উপলদ্ধি. 

করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ যম কি? 

অহিংসাঁসত্যান্তেযব্র্ষচধ্যাপরি গ্রহ যমাঃ ॥ 

'অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রচধ্য ও অপরিগ্রহ,- এই কাধ্যগুলির 

নাম যম। | 

অহিংসা কি, তাহা জানিতে হইবে । প্রাণীব্ধ-নিবৃত্তিকেই অনেকে 

অহিংসা বলেন । কেবল তাহাহ হইলে অনেক €গাঁল বাধিয়া বাত্ব। 

শ্ভগবান্ যখন সখা ও শিষ্য অঞজ্জুনকে যোগশিক্ষা দিয়াছিল্েন, 
€(গীতায় ) তখন অক্জুনকে অেষ্ঠ প্রাণী বহু মনুষ্যবধের জন্য পুনঃপুনঃ 

উত্রিক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে কি বুঝা গেল যে, অজ্ভরনের 

এ যমসাঁধনা হয় নাই ? আর রাম! বাগ্দী ভেক লইয়া পাটা বলিতেই 
কর্ণে হাত দেয়) তাহাঁরই অহিংসা-সাধন! হইয়াছে? না, তাহা নহে। 

ফলকণমনা-শূন্য হইয়া! জগন্নাখের তৃষ্টর্থ অর্থাৎ জগতের হিতার্থ যাহ? 

করা যায়, তাঁভাঁই আহংসা। অক্ছুন যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা! 
ধশ্বযুদ্ধ, কাজেই তাহাতে হিংসা হয় নাই । আমি প্রাণীবধ না করিয়া 

শর পরেরযদি অমঙ্গল কাঁষনা করি,তাহাও হিংসা | ' কায়িক, বাচিক বাশ 



৩৭২ যোগতত্ববারিধি। 
প্লাস 

মাঁনসিক ক্রিয়া দ্বারা পরকে ব্যথিত করাঁকেই হিংস! বলে। ইহার 
বিপরীত ভাঁব অহিংসা, অহিংস! প্রতিষ্ঠা হইলে চিত্তে সত্তগুণের 
প্রতিষ্ঠা হয়। 

সত্য ।-যেমন দেখা যেমন শুনা, যেমন বুঝা, তেমনি বলার নাঁম 

সত্য। কিন্ত অনেকে মিথ্যা বলিব না-_ আসল কথা ঢাঁকিয়া আচরণ 

দ্বারা শিথ্য! কথার প্রচার করিয়া সতাবাঁদী হইব--ইহাঁও অসত্য বলা । 
“অখখাম! হত ইতি গজঃ” বলিয় ঘুধিষ্টিরের নরকদর্শন হইয়াছিল । 

আমি রাজদ্বারে সাক্ষী দিতে আহ্ুত হইলীম»_আমার বন্ধুর নামে 

অভিযোগ, আমি কথা কহিলাম না-বলিলাঁম, আমি বলিব না 

কেননা, বলিলে আমার বন্ধুর অনিষ্ট হইবে। ইহাও মিথ্যা বলা । 
জাঁনিয়! না বলা, তাঁভাও মিথা। সরল হইয়া, ছল পরিভ্যাঁগ করিয়া 

দুরভিসন্ধি বঙ্জন করিয়া, চিত্ত সংযম করিয়া, তগ্দতচিত্ত হইয়া, আপদ, 

সম্পদ বিপদ, সকল সময়েই বাক্য ও মনকে যথা দৃষ্ট, যথা শ্রুত ও 
যথান্তভৃত ব্যক্ত করাই সত্য। এইরূপ সত্যানুষ্ঠানে চিত্তে সত্য 

প্রতিষ্ঠা হয়। 
অচৌর্য। চুরি নাকরা। কোন্ ভদ্রলোকে চুরি করে? যাহারা 

যোঁগসাঁধন করিতে যায়, তাঁহাদের জন্য এটা না লিখিলেও হইত। 
লিখিতে হইত নাঁ,যদি “অস্থাঁবর সম্পত্তি অসদভিপ্রায়ে এক স্থান 

ভইতে স্কানাস্তরিত করাকে চুরি” বলিয়া আইন-সঙ্গত অর্থ করা যাইত» 

তাহা হইলে না লিখিলেও চলিত । কিন্তু যোঁগীর সমস্ত কর্মই মনো- 

দ্বারা, বাক্যদ্বারা ও শরীরদ্াঁরা,সম্পন্ন হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে । মনে 

মনে পরের জিনিষ লইবার ইচ্ছা .করাকেও চুরি ৰবলে। পরদ্রব্য হরণ 

বাঁ তদিচ্ছকেও চুরি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে! অতএব ইহা! না 
করাকফেই আচীযাবলে | | 
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্রহ্মচধ্য ।__ব্রন্ষচধ্য-শবের অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্রধাতু; 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত না হয়, স্থলিত না হর, অটল, অচল বা স্থির 

থাঁকে, ধৃত থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধীন্দ্রয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ 

চিত্তের প্রকাঁশ-শক্তি বাঁড়িয়া যাঁয়। রাগ-ছ্েষাঁদি অন্তহিত হয়, কাঁষ- 

ক্রোধাদি হাঁস হইয়া পড়ে । অতএব শুরুধাঁতুকে অবিকৃত, অহ্মলিত ও 
অবিচলিত রাখিবার জন্য রসপূর্বক বা কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ দর্শন ও স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে । ক্রীড়া হাস্ত ও পরিহাস, 

ৰর্জন করিবে । তাহাদিগের রূপ-লাবণ্য মনেও করিতে নাই। শুক্র. 

ত্যাগকে বিষবৎ পরিত্যাগ কর্িবে। কিছুদিন এইরূপ করিলে ত্রহ্গচর্যয 

প্রতিষ্ঠা হইবে । তখন সাধকের প্রাণে ব্রঙ্গতেজ আসিবে, মনে বল,» 

চিত্তে স্বুপ্তি ও স্বভাবে কবিত্ব প্রকাশ হইবে। * 
অপরিগ্রহ।_-পরের নিকট হইতে গ্রহণ করাকে পরিগ্রহ বলে,। 

চৌর্ধ্য যেমন অসৎ কনম্মঃ পরের নিকটে দান গ্রহণও তদ্রপ অসৎকাধ্য'। 
পরের নিকটে যে দান গ্রহণ করে, এইজন্য শাস্কে তাঁহাকে 

তত বলে। যেহেতু গ্রহীতার মনের উপরে দাতার মন কার্ধ্য 

করিতে থাকে» ইহাতে গ্রহীতা দাতার অধীন হইয়া পড়ে,_মন্, 
ভাহাঁর মণ্রে দোষাদি প্রাপ্ত হয় । অতএব কদাঁচ পরিগ্রহ করিবে না । 

এইগুলি যখন কায়িক, বাচিক ও দৈহিক "এই তিনের উপর পূর্ণ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই যমসাধনা শেৰ হইবে । তারপরে 

নিয়ম-সাধনা স্মারস্ত করিবে । 

যম্-সাধনা সম্বন্ধে দেশ, কাল, পঠত্র ও পুরুষ, স্ত্রী ও বাঁলকের পক্ষে 
শ্পাশপপাসপস্পাশপ 

* মত্প্রণীত পব্রন্ধচর্য্য শিক্ষা” নাঘক পুস্তকে ত্রহ্মচরধ্য রক্ষার গুপ্ত নিয়ম ও, 

প্রশানী প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । বিবাহিত ও অবিবাহিত সকলেই আত্মতৃত্তি করি- 
যাও শরব্ুধঠুরণে সক্ষম হইতে পারিবেন | 
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পিপিপি 

জশতি, দেশ ও অবস্থাভেদে অনুষ্ঠান করিবে । অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে 

ব্যবস্থা করিবে। 

এখন নিয়ম কি? 

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধাঁনানি নিয়মাঃ ॥ 

বাহা ও অন্তঃশৌচ, সম্তোষ, তপশ্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরোপাসনা এই 

গুলিকে নিয়ম বলে । 

বাহাশৌচ অর্থে দেহকে শুচি রাখা । তদর্থে শান্্বিধিমতে শ্সান, 

বস্্রপরিধান) আহার ও গমনাদি করিবে । অস্তঃশৌচ অর্থে চিত্ব- 

সুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির জন্য পূর্বে যে সকল কথা বল। হইয়াছে, তাহার 
অনুষ্ঠান করিবে । 

সন্তোষ-পরিতৃপ্তি। আশা! বা লালসা দমনই পরিতৃপ্থির উপায় । 

অভ্যাস দ্বারা--ত্যাগ দ্বারা ইহা দৃঢ় হয়। 
তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের কথ। পূর্ধ্বে বলা হইয়াছে । 

একটি একটি করিয়া! এই গুলির অভ্যাস করিতে । যখন শৌচ, সম্তভোষঃ 

তপস্তা, ্বাধাঁয় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এইগুলি দুঢ় অভ্যাস হইবে ভখনই 

নিয়ম-সাধন সিদ্ধি হইবে। 

সোঁঞঙ্া কথায় বলা হইল, এইগুলি অভ্যাস করিবে । হিংসা করা, 

দ্বেষ করা, চুরি করা, দান গ্রহণ করা ভাঁল নহে, তাহা সবাই জানে। 

শারীরিক ও মানসিক শুচি, তপস্যা, ঈশ্বরোপাসনা করা, এ সকল ভাল 

কাজ, তাহাঁও লোকে জানে । কিন্তু পূর্বোক্ত গুলির ত্যাগ বা পরবর্তী 
গুলির গ্রহণ করিতে পারে না কেন? অজ্ঞীনতার জন্য! যদি 

জ্ঞান হয়। তথাপি সাধনে সক্ষম, হয় না| কেন? দৃঢ়তা আসে না 

বলিয়া । কিন্তু তথাপি যে প্রকারে প্র সাধনে সিদ্ধিলীভ করা যায়, 

তাহার একটি দাশনিক ভিভ্তি থাকা চাই । তাহা আছে, £ 

৮৮ পপি পি পশলা শিস স্পা পাশাশি িশিটিটি পাশিতিশিশি শশী শিপাপশ্পাশীপীশ্পািছি ০ তিশা 
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বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ 

ধোঁগবিদ্বকর বিষয় অর্থাৎ হিংসা-ছেষ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে 

তাহার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিপরীত চিন্তা করিন্ডে হইবে । 

হিংসার উদয় হইলে অভিংসার চিস্তা করিবে । দান গ্রহণের 

ইচ্ছা হইলে দান করিবার বিষয় চিন্তা করিবে । শ্রত্যেক কার্ষ্যে 

এইকপ বিপরীত চিস্তা করিবে ॥। তাহা হইলে এ অসদ্ধত্তিগুলি বিনষ্ট 

হইয়া যাইবে । 

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কুতকারিভান্ুমোদিতা লোভক্রোধমোহ- 

পূর্বিবিক! মৃছুমধ্যাঁধিমাত্রা ছুঃখজ্ঞানানস্তফল।1 ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্॥ 

পূর্ববস্থত্রে যে প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বল! হইল, তাছার প্রণালী 

কথিত হইতেছে । বিতর্ক অর্থাৎ যোগপ্রতিবন্ধক হিংসা আদি, করং 

হইলে, করিবার ইচ্ছা! হইলে, অথবা করিবার জন্য অনুমোদন করিলে, 
উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ, অথবা মোৌহ-_তাঁছা অল্পই হউক, 

মধ্যমই হউক, অথবা অধিক পরিমাণেই হউক, উহাদের ফল অনস্ত 
'জ্ঞান ও কেশ ;-_-এইবরূপ ভাবনাকে প্রতিপক্ষভাঁঘনা বলে। 

প্রতিনিয়ত এ গ্রকাত্র ভাবনা কব্িলে চিন্ত ক্রমে শুদ্ধ ও কোমুল 

হইম্া আসিবে। 

অহিৎসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসনিধৌ টবরত্যাগঃ ॥ 

চিন্তে পৃর্ণরূপে অহিংস প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার নিকট অপরে ৫বর- 

ভাব অর্থাৎ হিংস1 ত্যাগ করে। 

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয় তম্ 

সত্য প্রতিষ্ঠা হইলে কম্ঘ ন1 করিয়াই তাহার ফললাভ হুইবে। 

অর্থাৎ কথা বলিলেই তাহা কাধ্যরূপে পরিণত হইবে । সত্যপ্রতিষ্ঠ 
ন্যক্কি ৪রাগীককে “আরোগ্য হও” বলিলে সে.আরোগ্য হইযে। 
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কাহাকে “বিদ্বান হও” বলিলে সে বিদ্বান হইবে । "ধনী হও” 

বলিলে ধনী হইবে । এইবপ সর্বত্র । ইহাঁকেই কম্ম না করিস 
তাহার ফললাভ করা বলে। 

অস্তেকপ্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্তোপস্থানষ্ 1 

অচৌধ্য প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার নিকটে ধনরত্বাদির সম্ণগম হইবে । 
কেমন করিয়া হইবে? তুমি প্ররুতির নিকট হইতে যতই সরিয়! 

যাইতে ইচ্ছা করিবে, প্রকৃতি ততই ছুই বাহু প্রসারণ করিস! তোমাকে 
বাধিবার চেষ্টা করিবে । তাহার ধনরত্র শুলিতে তুমি বিশ্ষ্ণ হইলে, 

সেঃতাহা অধাচিত ভাধে ভোষার দুয়ারে উপস্থাপিত করিবে । তুমি 

যদি প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী 

হইবে। 

ব্রক্ষমচর্ধ্য প্রতিষ্টাকাং বীধ্যলাভঃ ॥ 
ব্রহ্মচধ্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীধ্যলাভ হয় । 

ত্রন্ষচধ্যবান্ ব্যক্তির মস্তিক্ষে প্রবল শক্তি_-মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত 
থাকে । উহা ব্যতীত মানসিক তেজ আত কিছুতেই হইতে পারে 

সা। যত মহা মহা অন্তিষ্কশীীলী পুরুষ দেখা যায়, তাহার! সকলেই 

ব্রন্ষচর্ধ্যবান্ ছিলেন। ইহাঁদ্'রা মান্তষের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাত 

করা যায় । আনবসমাজের নেতাগণ সকলেই ত্রন্মচধ্যবান্ ছিলেন, 

গাহাদের সমুদয় শক্তি এই ত্র্ষচর্ধ্য হইতেই লাভ হুইয়্াছিল। অতএব 
যোপীর ব্রহ্চধ্যবাঁন্ হওয়া বিশ্ষে প্রয়োজন । 

অপব্রিগ্রহপ্রতিষ্ঠাক্াঁ জন্মকথস্তাসংবোধঃ ॥ 

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইলে জন্মাস্তরীক্স কথা স্মরণ হয়! 

৬. যোগী যখন অপরের নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন, তখন দাতার 

লদত্ত পাঁপ ভীহাব্র"মনের উপর আসিয়া পডে। আর দান গ্রহণ না 
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করিলে চিত্ত ন্বাীন ও মুক্ত থাকে , স্থৃতরাং পূর্ববজন্মের স্থতি উদিত 
হইবে । 

শোঁচপ্রতিষ্ঠায়াং স্বাজজুগুপ্লা পরৈরসজশ্চ ॥ 

যাহা ও অন্তঃশোচ প্রতিষ্ঠা হইলে নিজ দেহের উপরে দ্বণা হইবে, 
গ্রবং পরের সঙ্গও ভাল লাঁগিবে না। 

নিজ দেহ ও পরদেহের সঙ্গ-ইচ্ছা ভাল না লাঁগিলে কি হইবে ? 

দৈহিক তৃষ্ণা বিনিবৃত্ত হই! যাইবে । তখন আপঙ্গলিপ্পা দূর হইবে-- 

স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন হইবৈ । 

সত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকা গ্রতেন্দরিকবশিতাত্দর্শনযোঁগাতানি ॥ 

এই শৌচ হইতে সত্বশুদ্ধি, মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইঞ্জিন 
এবং আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে । 

সম্তভোষাদনওমঃ সআ্খলাভঃ ॥ 

সম্তোষ হইতে পর স্থথলাভ হয় । 

কায়েন্দ্িক্স্দ্বিরশ্ুদ্ধিক্ষযা ত্তপসঃ ॥ 

অশুদ্ধি ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় তপস্যা হইতে দেহ ও ইজ্জিয়সমহে 

বিবিধ শক্তির আবির্ভাব হইন্স! থাকে । 
দেহ লঘু-গুরু করিবার ক্ষমত। ও দূরদর্শন, দুরশ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্র" 

শক্তিও তপশ্তাদ্ধারা লাভ করিতে দেখ! গিয়াছে । 

স্বাধ্যায়াদি্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ | 

মন্ত্রের জপ ও ধ্যান দ্বারা ইষ্উদেবতান্দর্শন হয়। 

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ 

ঈশ্বর প্রণিধান বারা সযাধি-সিদ্ধি হয় । 

বম ”ও নিয়মের কথা বঙ্গা হইল'। এক্ষণে আসলেন, কথা শোন. 
৪৮ 
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স্থিরম্থখমাসনয্ ॥ 

ষদ্ঘারা শ্থিরভাবে ও সুখে বসিষা থাকা যায়, তাহার নাম আসন । 
শরীর না কাপে, না নড়ে, বেদনাপ্রাপ্ত ন! হয়, চিত্তের কোন 

প্রকার উদ্বেগ না হয়, এবূপ ভাবে উপবেশন করার নাষ আসন । 

প্রথম অভ্যাসকালে ষদিও তাহাতে একটু কষ্ট হর, কিন্তু অভ্যাস 
হইয়া গেলে তাহাতে ম্ুুখই হইয়া থাকে । যতদিন ম্ুখজনক ন! 
স্ইবে, ভতদিন অভ্যত্ত হয় নাই বলিক্মাই জাঁনিবে। 

প্রযত্বশৈখিল্যানস্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ 

শরীরে তে একপ্রকার অভিমানাত্মক প্রযত্ব আছে, তাহা শিথিল 

করিয়া দিয়া ও অনস্তের চিস্তা দ্বার! আসন স্থির ও সুখকর হইতে 

পারে। 

আসন বনু প্রকার,-প্রত্যেককেই সমন্ত অভ্যাস করিতে হয় নাঁ। 

বতগুলি পারা যায়, তাহা অভ্যাস করিলেই যথেষ্ট । হঠযোগতত্বের 

যধ্যে বহুপ্রকার আসনের কথা বল! হইয়াছে, তাহা হইতে ইচ্ছাহ্- 
রূপ কয়েকটি শিক্ষা করিলেই হইবে । 

ততো ছন্দানভিঘাতঃ ॥ 

আসন অভ্যাস, হইলে ত্বন্দপরম্পরা অর্থাৎ) শীত-উষ্ণ, সুখ-হুঃখ 

প্রন্তৃতি বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ছুই ছুই পদার্থ যোগীর আর কোন অনিষ্ট 
কফর্পিতে পারিবে না। অর্থাৎ স্ুখ-ছুঃখ, শীত-উজ্ঞ প্রভৃতি কোন 

বিষয়েই বিচলিত. করিতে সক্ষম হইবে না। আসন করিয়া বসিলে' 
ম্োগীর সহনশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়,_-শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে তখন 

আর চঞ্চল করিতে পারে না।* পরস্ত আসন অভ্যাস না করিলে 

প্রণায়াম, কি ধ্যান-ধারণা, এসকল করিতে পার! যার না। যেহেতু 
এ 

শরীর অবিকম্পিত তানে না খাকিলে চিত্ত স্থির হয় নগ, এবং বায়, 



যোগতগ্ব-বারিঘি । গুপ& 

প্রভৃতির গতাগভি যোগশাস্থোক্ত বিধি অন্সারে শ্ব-ইচ্ছায় প্রচলিত্ত 
করা যায না। 

এখন প্রাণায়ামের কথা। 

তশ্মিন্ সভি শ্বাস-প্রশ্বীসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণাক্াঘ: ৫ 
আসন অভ্যাসের পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ভঙ্গ করিয়া সেই শ্বাস. 

প্রশ্বাসকে শাস্বসম্মত নিয়মের অধীন কর! বা স্কানবিশেষে বিধ্বত 

করাকে প্রাণায়াম বলে। 

প্রাণায়ামের খুব সোজা অর্থ এই যে দেহস্থিত জীবনীশক্তিকে 

বশে আনা। পূর্মেই বলিকাছি, শ্বাস-প্রশ্থাসকে যদিও সচরাচর প্রাণ 
বলা হয়, কিন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসই ঠিক প্রাণ নহে । শ্রীণ অর্থে জাগতিক 

সমুদয় শক্তিসমষ্টি। উহা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অবস্থিত । উহার 
আপাত-প্রতীক্সমান প্রকাশ-_-এই ফুস্ফুসের গভি। প্রাণ যখন শ্বাসফে 

ভিতর দ্রকে আকর্ণ করে, তখনই এই গতি আরম্ত হয় । প্রাণাযাষে 

উহারই সংযম হয়। প্রাণের উপর শক্তিলাভ করিতে হইলে, _-এই 

শ্বাস-প্রশ্বাসকে সংযম করিতে ভয়--তাহাই প্রাণাক্াম দ্বারা সাধিত 
হয়, এবং উহাই প্রাণ-জয্বের সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট ও সহজ উপাব। 

স বাহ্যাভ্যন্তরস্তস্তবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ: হতে: ॥ 
প্রাণায়াম গ্রিবিধ প্রকারের । বাহাবৃত্তি, অভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তস্বৃত্তি ॥ 

দেশ, কাঁল ও সংখ্যান্বারা দীর্ঘ ও স্থন্বরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা খায়। 

টীকাকার বলেন, ্ 
রেচনেন বহির্গতশ্থয কোষ্টশ্ত বায়োব্যহিরের ধারণং বাহারবত্তি:+ 
অর্থ ওদর্যবাসুকে বাহির করিরা দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোস্ত নির়ষে 

স্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহযুদ্ি। 

এই বাত্যবৃত্তির চলিত নাঁষ েচক 4 
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পৃরণেনাস্তর্গ তন্ত বাহাবায়োরস্তরেব ধারণমভ্যস্তরবৃত্তিঃ | 

বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম 
'অভ্যন্তরবৃত্তি ।_-ইহাঁর চলিত কথা পূরক । 

রেচন, পূরণপ্রষত্বং বিনা প্রাণস্থ কেবলং বিধারকপ্রষত্বেন গতি- 
বিচ্ছেদঃ শপ্তবৃত্তিং ॥ 

রেচক পূরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বাযুরাশিকে অভ্যন্তরে রুত্ধ 
করার নাম শ্তস্তবৃত্তি। স্তম্তরত্তির চলিত কথা কুম্তক। 

হঠযোগ বর্ণনা সনষে প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে । রাজ- 
যোগী এ সম্বন্ধে রে উপদেশ দেন, এস্থে কেবল তাহাই উক্ত হইল । 

ক্রমেণ স্ব্যেমানোহ সৌ নয়তে যত্ত্র চেচ্ছতি। 

প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ ॥ 

অযুক্তাভাসযোৌগেন সর্বব্যাধিসমুদ্বঃ | 

হিক্কা শ্বাসম্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদ নাঃ ॥ 

ভবস্তি বিবিধা রোঁগাঁঃ পবনস্থ ব্যতিক্রমাঁৎ ॥ 

 শুরুসন্নিধানে থাঁকিক্পা শীস্র-বিধাঁন অবলম্বনপূর্বক সাঁবধানভাক 

ধহিত অল্পে অল্পে প্রাণাক়্াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হয় 

তখন যথা ইচ্ছ। তথাম্ব থাকিয়া প্রাণ পরিচালন করা যাইতে পারে । 

প্রাণাঁয়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না। কিন্ত অযথা বা 
অনিসমে অভ্যাস করিতে গেলে সকল প্রকার কঝোঁগ হয়। বায়ুর 

ব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীডা, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং 

ক্অন্তান্ত উতৎ্কট রোগ হইয়া থাকে। যোঁগিগণ বলেন,” 

নুমুক্তঞ্চ ত্যঙ্ছেছাযুং সযুক্তং পৃরয়েৎ সুধী: 1 

যুক্তং যুক্তঞ্চ বর্ীয়াদিত্ধং সিধ্যতি ষোগবিৎ ॥ 
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হঠান্রিরুদ্ধঃ প্রাণোহয়ং রোমকৃপেষু নিঃসরেৎ। 

দেহং বিদারর়ত্যেষ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি ॥ 
ততঃ প্রত্যার্পিতব্যে। সে ত্রমেণাঁরণ্যহস্তিবৎ 
বন্তে। গঞ্জে গজারির্বা ক্রমেণ বশ্যতামিয়াৎ £ 

ত্যাগের সষন্ন অর্থাৎ রেচককালে উপহুক্ত রূপে পৃরক কৰিৰে ৫ 

পৃরকের সময় উপযুক্তবপে পূরণ করিবে । কুস্তককালেও উপযুক্তব্ধপে 

কুম্তক অর্থাৎ প্রবিষ্ট বাষুর বেগ ধারণ করিবে । ক্রমে ও উপ- 

যুক্তক্ূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পার্িলেই তাহা আয়ত্ত ও অপীড়ক: 

হয়» অন্যথা অনিষ্ট ঘটনা করে। প্রাণবাযু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে সেই বদ্ধ বায়ু রোমকৃপ দিয়! নিঃল্ছত ও তন্বারা দেহ বিদীর্ণ 

হইতে পারে । অতএব আরণ্য হন্তীর ম্যায় উহাকে ক্রমে. ক্রমে 

ৰশীভৃত করা কর্তব্য । বন্ত হস্তী ও সিংহ যেমন ক্রমে ক্রমে মৃদু ও 

ব্য হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে বশ্য হয়। একেবারে হয় নাঁ। 

উপযুক্তর্ূপে রেচক করিবে, উপযুক্রব্ূপে পূরক করিবে ও উপযুক্ত 
ক্ধপে কুস্তক করিবে,- একথার অর্থ কি? কিন্ধপ করিলে উপযুক্ত হজ্জ £ 

ন প্রাণং নাপ্যপাঁনং বা বেগৈর্ববীয়ুং সমুত্স্থজেৎ্। 

যেন শক্তুন্ করন্থাংস্চ শ্বাসবেগৈন? চালয়েছ & 

শনৈনণসাপুটে বায়ুমুৎস্থজেন্ তু বেগতঃ: | 
ন্ কম্পয়েচ্ছরীরন্ত স যোগী পরমো মতঃ॥ 

কি প্রাণবাধু১ কি অপানবাঘু, সবেগে পরিত্যাগ করিবে না। 

এক্প অল্পবেগে শ্বাস-বান্থু পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্ত, 

(ছাতু ) য়েন শ্বাসবেগে উড়িয়া না যায়। শ্বাসের অর্থাৎ বায়ুর 

আকর্ষণ, ও প্রপূরিত বাছুর পরিত্যাগ, উ ওই তীরে বীরে সম্পর্জ, 



শা ১ শী সী পপ পিপলস পাশ পাস পাশা? সাপীসপপাপিসপিসপা সোশাল পাপী শাপাাশা শা পাশ সিপিএ  পসো পইপপপ উ০, 

করিবে, বেগপূর্বক করিবে ন।। কুস্তকের সমনঃ কি রেচকের সমর, 

€কি পৃরকের সমর, কোনও সমস্বে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবে না । 

মানুষের শ্বাভাবিক শ্বাসের গতি জানা আবশ্তক । তাহা না 

জীনিলে কম হইতেছে কি না, তাহাই বা বোঝা বাইবে কি প্রকারে ? 
'আর একথাও স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য যে, একেবারে অস্বাভাবিক 
কম করিয়া ফেলিলে প্রাণনাশ হইবার সম্ভব । অতএব ৰাযুর অর্থাৎ 

শ্বাসের শ্বাভাবিক গতি জানিয়া রাখা কর্তবা। যোগী বলেন 

দেহাছ্িনির্গতো বাধুং স্থভাবাদ্দাদশাঙ্ুলিঃ | 
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা ॥ 

চতুর্ববংশাজুলিঃ পান্ছে নিদ্রায়াং তিংশদঙ্ুলিঃ । 
মৈথুনে কট ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোহধিকাম্ ॥ 

ক্বভাবেহস্তয গতৌ মূলে পরমাসুঃ প্রবদ্ধতে | 
আয়ুক্ষযমোহধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদগন্ে ৪ 

'শ্রাণবাু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দ্বাদশাঙ্থল পর্যান্ত বাহিরে 
যায়,-ইহা স্বাভাবিক । গান গাহ্বার সময় যোড়শাঙ্গুলি, ভোজনেনস 

সময়ে বিংশ অঙ্গুলি, সবেগে গমনকাঁলে চতুর্রিংশতি অঙ্গুলি শিত্রাকালে 
ত্রিশ অঙ্গুলি, স্্রীসংসর্গকালে ছত্রিশ অঙ্গুলি এবং ব্যাক্সামকালে তদপেক্ষাও 
অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়। যে যোগী প্রাণায়াম দ্বারা উহার বছছি- 
গতি শ্বভাঁবস্থ পলাখিতে পারেন, মেই ধোগীরই পরমানু বৃদ্ধিগাপ্ত হয়। 
শ্রাণবাঁযুর বহির্গতি বদি অস্বাভারিক হয, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাশের 
'অধিক' হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার আম্ুঃক্ষয় হয়,স্ইহা ষৌগ- 

১শাস্বে কথিত হুইয়ান্ে। 
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বাস্থাভ্যন্তরবিবয়াক্ষেপী চতুর্থঃ | 
ষন্বায়া প্রাণকে বাহিরে অথবা অত্যরে প্রক্সোগ করা বায়, তাহা 

চভুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। 

কথাটা এই যে, প্রাণায়ামকালে বাহিরের হাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত 
স্থান এবং হৃদয়, নাভি, মন্তকের অভ্যন্তর ইত্যাদি ভাবিয়া-চিন্তিয়া 
আলোচনা-অহুসন্ধান করিয়া প্রাণবাযুর পূরক, রেচক ও কুস্তক করিতে 
হয়, তবে তাহা চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম। প্রথম অভ্যাসকালে 
এইয়াপই করিতে হয় । তারপরে অনুসন্ধান বা লক্ষ্য কিছুই খাকে 
না। অভ্যাসের বলে তখন আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। 

প্রাণায়াম অভ্যাস দৃঢ় হইলে কি হয়? 

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ 

চিত্তপ্রকাশের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যাঁর । 
যেহেতু চিত্তে সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, কেবল রজত্তমোরূপ মল: 

স্বাব্রা আচ্ছন্ন থাকে বলির চিত্তের মৃঢ়তা বিদ্যমান আছে। প্রাপায়াফ 

গ্কার! সেই চিত্ত-যল দূর হয়। 
ধারণাস্থ যোগ্যতা মনসঃ ॥ 

চিত্তের আবরণ দূর হইল্রে কাজেই মনেত্র একাগ্রতা রন 
এখন, প্রত্যাহারের কথা বলিব । 

তা স্ব বিষর়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তশ্বরূপাঙ্গকার ইতীন্দ্িয়ানাং 
প্রভ্যাহারঃ ॥ 

ইন্জিয়গণ খন তাহাদের স্ব স্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের 
খ্ব্ধপ গ্রহণ করে, তথন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। 

অর্থাৎ_ ইঞ্টি়সমূহ মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র । দর্শনেত্র্িয় যাহা 
'ছ্বেখে, তাহা বাচির হইতে জাগাইয়া আনে, মন গ্রহণ করে । তখন; 
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ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বাহিরের বস্ততে আকৃষ্ট হইয়। টানিয়া আনিয়া 

মমের উপর ঢালিয়া না দেয়, এমন বিষয়কেই প্রত্যাহার বলা যায়। 

তুমি বলিতে পার, ইহা অসম্ভব । চক্ষুরিক্দ্ির় দেখিবেই এবং তাহ! 
যনের উপর টালিয়া দিবেই। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় । না, তাহা হইতে 
পারে না । বাল্যকাল হইতেই তোমার এ চক্ষুরিন্দ্ির় আছে, তখন 
খেলনা দেখিলে চক্ষুরিন্দ্িয় তত্প্রতি ধাবিত হইয়া মনে আনিয়া 

ঢালিয়া দিত,» মন তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইত। সেই চক্ষু 

এখনও আছে, কিন্ চক্ষু এখন থেলনা! আনিয়া চিত্তে অর্পন করে না, 

অন্য কিছু করিতে পারে । আবার ডোমার যাহা আলে, আমার 

তাহা আনে না । তবে বুঝিয়া দেখ, ইন্দ্রিয় বলিয়া ঘাহিরে আমরা 

যেগুলিকে দেখি, সেগুলি বাস্তবিক ইন্ড্রিয়-যন্ত্র_মনই তাহাদের 
প্রযোজক । অতএব মনের এই বিষষ্বে পড়িয়া পৃথক পৃথক অবস্থা 
বা আকারপ্রাপ্তি নিবারণ করার নামই প্রত্যাহার । সহজ কথায়, 

বিষয় হইতে ইন্দ্রিলগণকে পৃরাইয়! আনা প্রত্যাহাব । 

. বিষয়ের প্রতি বীতরাগ হইলেই প্রত্যাহার-সিদ্ধি হয় । যতদিন তুমি 
জাঁনিতে পার নাই, খেলনা কোন কাজে লাগে না ততদিনই তাহার 

উপরে তোমার মন ধাবিত হইত ॥ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা তৃচ্ছ 

বলিয়া বুঝিয়াছ, কাজেই তদুপরি তোমার যন যায় না। জগতের সমস্ত 
পদার্থ ই হেয়, তাহালের স্বরূপ*বিচারই প্রত্যাহাব-সিদ্ধির উপান। 

ভতঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়ানাষ্ ॥ 

প্রত্যাহার হইতেই ইন্দ্রিরগণ* উত্তমব্ষপ বশীভূত হয় । 
ধারণা কিঃ তাহা শুন । 

দেশবন্ধশ্চিত্ ধারণা ॥ 

ফী কোন স্কুনবিশেষে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা | « 
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বাহিরের কোন বস্রতে, কি আভ্ন্তরিক কোন স্থানে, অথবা 

ঈশ্বরে কিছুক্ষণ চিত্ত ব্ধ করার নাম ধারণা । কথাটা যত সোজা, 

কাজটা কিন্তু তত সোঁজা নয়। মনে অন্য কোন ভাব মাত্র জাগিবে 

না, অন্য কোঁন বিষয় আসিবে না,_মন কম্পিত হইবে না। ফেবল 

সেই বিশেষ স্থানে মন বদ্ধ হইবে । ধারণ! করা খুব শক্ত। তাই 
শাস্ত্র বলেন” 

প্রাণাক়ামেন পবনং প্রত্যাহাঁরেণ চেক্িয়ষ্। 

বশীক্ শ্য ততঃ কুষ্যাচ্চিন্তস্থানং শুভাতশ্রয়ে | 

এষা ৫ব ধারণা জ্ঞেয়া1 তচ্চিত্তং তত্র ধার্যযতে ॥ 

প্রাণায়ামদ্ধার1 প্রাণগতি স্থির করিয়া, প্রত্যাহার দ্বারা ইক 
বশীভূত করিয়া, শুভ স্থানে আসন করিয়া তবে এই ধারণা সিদ্ধ হয় '। 

চিন্তকে নাসাগ্রে, জরমধ্যে, হৃৎপদ্ো, কিন্বা নাডীচক্রে, যোগিগণ 

এই সকল আঁধ্যাঁত্সিক স্থানেই ধারণা করেন। কোন ভূতে বা 

ভৌতিকে অথবা সুন্দর মুর্তিতেও ধারণা করা হয়। কিন্ত চিত্ত যেন 
্থলিত জা হয় । ূ 

তত্র প্রত্যক্সৈকতাঁনতা ধ্যানম্ ॥ 

সেই ধারণা বিষয়ক বস্তরতে যদি চিত্তবুত্তির একতানতা জন্মে, 
তবে তাহা ধ্যান। 

অর্থাৎ যে বস্বতে বাহোেক্দ্ির নিরোঁধপূর্বক অতিরিক্ত ধারণ 
করা হইয়াছে, সেই বস্ত্র জ্ঞান ষদি প্রবাহাঁকাঁরে প্রবাহিত হয়,'তবে 
লেই প্রকার মনোবুত্তি প্রবাঁহকে ধ্যান বলে। শাস্ত্র বলেন, 

তদ্ধপপ্রভ্যক়ৈকা গ্রসস্ততিশ্চান্তনিষ্পৃহা৷ । 
তৎ ধ্যানং প্রথমৈরক্ষিঃ'ঘড়ভিনিম্পদ্যাতে নৃপ 1 ॥ ০ 

৪5 
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অতঃপর সমাধির কথা বলিব, 

তদেবার্থমাত্রনির্ভীসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধি; ॥ 
ধ্যান যখন ধ্যেয়বস্তকেই প্রকাশ করে, তখনই তাহাকে সমাধি বলে। 
শা বলেনঃ 

তন্যৈব কল্পনাহীনং স্বব্বপগ্রহণং হি যৎ। 

মনসা! ধ্যাঁননিম্পাদ্যং সমাধি: সোইভিধীয়তে ॥ 

সমাধি, ধ্যানের গাঁডতাকে বল! যাইতে পারে। এরূপ গাড় 

হইবে যে, ধ্যান-জ্ঞানও থাকিবে না। চিত্ত তখন সম্পূর্ণভাবে ধ্যেযর 
বস্ততে লীন হইয়। ধ্যেয়াকাঁর প্রাপ্ত হইবে । 

এই তোমার নিকটে অষ্টাঙ্গযোগের কথ! বলিলাঁম»_পর পর এই 
গুলির সাধনা করিতে হয় । বল৷ বাহুল্য, মনের বলই যোগসাধনার 
অবলম্বন । দৃঢ়তা সহকারে সাঁধন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

সংযম ও বিভূতিলাভ । 

শিষ্য । যোগিগণ যোগবলে অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়া 

থাকেন, কি প্রকারে তাহা লাভ হয়, এবং সেই ক্ষমর্তীগুলি কি, তাহা 
আমাঁকে উপদেশ দিয়! কৃতীর্থ করুন । 

গুরু । ষোগিগণের যে সরুল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ হয়, তাহা 

সংবমের বলে সাধিত হইয়া! থাকে । সংযমকে ইংরাজী ভাষায় 0০0- 
20090101001 চা 10:০৪ বলা যাইতে পাঁরে। 
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এই সংযম কি, তাঁহা বলিতেছি।_- 
ত্রয়মেকজ্র সংঘমঃ 1 

তিনকে একক্স করার নাম সংযম । 

তিন কিকি? পূর্বোক্ত ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি । এই ত্বিবিধ 

মানস-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার নাঁম সংযম । সংযমের প্রয়োগ বলিলেই 

বুঝিতে হইবে, যোঁগিগণ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগের কথা 

বলিতেছেন। 

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ 

সংযম জয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ আম্মত্ব হইলে প্রজ্ঞা নামক আলোক - 
অর্থাৎ বুদ্ধি জন্মে। 

প্রজ্ঞা! নামক আলোক অর্থাৎ সব্পজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে । আরও 

ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে । কেমন করিয়া জন্মে? বুদ্ধি বা! প্রকাশশৃক্তি 

বাড়িলে ক্রিয়া-শক্তিও বাড়ে । যোগী এই সংযমের বলেই প্রকৃতির" 
প্বীধীনতা লাভ করিয়া প্রকৃতিদ্বারা যাহ! ইচ্ছা, করিয়া লইতে পারেন । 

কিন্ত ইহারও স্তর আছে । 

তশ্ত ভূমিু বিনিয়োগঃ । 

সংযম, সোঁপান-আরোহণের ভ্ভায় ক্রমে ক্রমে প্রয়োগ অর্থাৎ 

শিক্ষা করিবে । 

প্রথমে*স্থুল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিয়া ক্রমে ক্রমে সৃশ্ম হইতে 

সুক্ষ্ষতর বিষয়ে ঘংযম প্রয়োগ করিতে হয়। খুব তাড়াতাড়ি করিলে 

কাধ্যহাঁনি হইতে পারে। 
এখন কোথায়, কাহার উপর, কি ভাবে সংযম করিলে কি ফল বা 

বিভূতি লাভ হয়, তাহার বিষয় সামান্য প্রকারে কিছু বলিব। কিন্তু 

সংযম-রূলে মানুষ না করিতে পএ়রে, এমন কার্্যই নাই। জগতে' 



৩৮৮ যোগতত্-বারাধ। 
শশিশীশিপিদ 

যে সকল অভ্ুত কার্যোব্র কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে সমন্তই সংযম- 
বলে সাধিত হইয়া থাকে । বিশ্বামিত্র খষি এই সংঘমের বলেই নৃতন্ 
স্ষ্টি করিতে বসিরাছিলেন*_এই সংযমের বলেই যোগিগণের অষ্ট- 

এখববধ্য লাভ হইয়। খাকে। 

প্রত্যয়ন পরচিভজ্ঞানম্ ॥ 

অপরের শরীরে যে সকল চিহ্ন আছে, তাঁহার উপর সংযম করিলে 

সেই ব্যক্তির মনের ভাব জন। যায়। 
কাম়রূপনংযম[ত্রদগ্রাথশক্তি-স্তস্তে চক্ষ প্রকাশাসংযোগেহ্ভ্তধণনম্ ॥ 

টহিক আকারের উপর সংঘম করিয়া, এ আরুতি অন্গভব 

করিবার শক্তি শ্তন্তিত হইলে ও চক্ষুর প্রকীশ-শক্তির সহিত উহার 

অসংযোগ হইলে যোগী লৌক-সমক্ষে অন্তহিত হইতে পারেন । 

এতেন শব্দাদ্যস্তধ্ণনমুক্তম্ ॥ 

এই যে দেহ-অন্তধ্নের কথা বলা হইল, ইহাদারা শব্দাদির 

'অন্তধধনের কথাও বলা হইল, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতি 

যাহার উপর সংযম প্রয়োগ করা যাইবে, তাঁহাঁরই অন্তধণন হইবে । 

সোঁপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কশ্ম তৎ- 

সংযমীদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা ॥ 

সোঁপক্রম ও নিরুপক্রন, কম্ম এই ছুই প্রকার । এই দ্বিবিধ কর্মের 

উপর সংঘম প্রয়োগ করিলে কবে মৃত্যু হইবে, তাহা! জানা যায়ঃ 

আক আরিষ্ট অর্থাত মৃত্যুর পূর্ববপক্ষণ ও জানা যাঁয়। 

সোঁপক্রম কম্ম--যাহার ফল আর্স্ত হহয়ীছে। 

নিরুপক্রম কম্ম-ঘাহা এখনও তুক্ষীস্তাবে আছে, ভবিষ্যতে ফল 

জন করিবে। 
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মৈত্রাদিযু বলানি ॥ 
টমত্রী, করুণা ও মুদিতা নামক ভাঁকত্রয়ের উপর সংষষ্ প্রাযে;গ 

করিলে মৈত্রীবল, করুণাঁবল ও মুদিতাঁবল প্রাপ্ত হন, এবং তাহা হইলে 

জীবের সুখদাতা ও ছুঃখ দূর করিতে সক্ষম হয়েন। 
বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ 

হত্ডী ইত্যাদির বলের উপর সংযম প্রপ্নোগ করিজে যোগিগণেক্র 
শরীরে সেই সেই প্রাণীর ভুল্য বল আইসে। 

প্রবৃত্যালোকন্যানাৎ সুক্মব্যবহিতবি প্রকুষ্টজ্ঞানম্ ॥ 

মহাজ্যোতির উপরের সংযম করিলে সুস্ধ, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তর 
জ্ঞান জন্মে। 

মহাজ্যোতি হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়স্থ এই আলোকের উপকে 

সংযম করিলে দূরদর্শন-ক্ষমত1 হয়। সাঁগর-পর্বত প্রভৃতি ব্যবধান, 

থাকিলে কোন বাঁধা জন্মে না । 

সুবনজ্ঞানং স্ষ্যে সংযমাৎ ॥ 

সূর্য্য সংযম করিলে সমুদয় বিশ্বের জ্ঞান হয় । 

চত্দ্রে তাঁরাব্যহজ্ঞানম্ ॥ 
চন্দ্রে সংঘম করিলে তারা সমুদয়ের জ্ঞান জন্মে । 

ঞ্বে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ | 

ফরব তারায় সংযম করিলে তারাকুলের গতি জ্ঞান হয় । 

*. নাভি5ত্ক্র কায়ব্যহজ্ঞানম্ ॥ 

নাঁভিচক্রে সংযম করিলে টদহ্িক নিশ্মাণ-প্রণাঁলী অবগত হওযা 
'যায়। 

ক£কুপে কুৎপিপাসানিবৃতি: ৷ 

রুঃ-পুহবরে সংযম করিলে ক্ষুধাতফা নিবারণ হ্য়। 
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কৃম্মনাড্যাং স্থ্য্যম্ | 
কুশ্মনাড়ীতে সংধম করিলে শরীর স্থির হয় 
অর্থাৎ সাধনাদি সময়ে শরীর নিশ্চল থাকে । 

মৃদ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধ-দর্শনম্ ॥ 

মন্তিষ্ষের মধ্যে যে জ্যোতি আছে, সেই জ্যোতির উপর সংবম 

করিলে সিদ্ধপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 

প্রতিভাদ্বা সর্ববম্ ॥ 

প্রতিভাদ্বার। এই সমুদয় লাভ হয়। 
- এতক্ষণ যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলা হইল, বিনা 

সংযমপ্রয়োগেও কেবল উচ্চ প্রতিভাদ্বারা এই সকল ক্ষমতা লাভ 

হইতে পারে । 

নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিবিশেষকে প্রতিভা বলে। 

 যোগসাধনদ্বারা হ্ৃদস্ষে প্রতিভালোক পতিত হইলে সকল ক্ষমতা! 

লাভ হয়। 

হৃদয়ে চিত্তসম্িৎ। 

হ্বদয়ে সংবম করিলে চিত্ত-জ্ঞান হয়। 

অর্থাৎ আপনার ও পরের চিত্ত জাঁন। যাঁয়। 

সত্তপুরুষয়োরত্যস্তসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষান্ধোগঃ পরার্থত্বা- 

দণ্তন্বার্থসংযমাৎ ॥ 

পুরুষ ও বুদ্ধি১_এতদুভয় অত্যন্ত পৃথক্। কিন্ত জ্ঞানের অভাবে 

এক বৌধ হয়, এবং আস্মার ভোগ হইয় থাকে,_সেই ভোগ পরাখ' 

অর্থাৎ পুরুষের জগ্। বুদ্ধির আর এক নাম স্বার্থ _উহাঁর উপর 
সংযম করিলে আত্ম! জান! যায়। 

ততঃ প্রা্জিভশ্রাবণবেদনাদর্শজ্বাদবাতী জায়ন্তে ॥ 



যোগতত্ব-বারিধি। ৩৯১ 

এক্ষপ স্বার্থসংযম দ্বারা দিব্য শব্দ শ্রবণ, দিব্য স্পর্শ অন্ুভৰ, দিব্য 

রূপ দর্শন, দিব্য রসের আশ্বাদ ও দিব্যগন্ধ অনুভূত হয় । 

তে সমাঁধাবুপসর্গা ব্যুখানে সিদ্ধয়ঃ ॥ 
এ সকল ক্ষমতা যোগীর নিকট হেয়। তাহারা বলেন--সংসার- 

সময়ে উহাঁরা উপকারী, কিন্ত সমাধিকালে উপসর্গ অর্থাৎ বিদ্বন্বরূপ। 

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্ পরশরীরাবেশঃ ॥ 

যে কারণ বশত: চিত্ত একদেহে বদ্ধ হইয়া আছে সেই কারণ যদি 
শিথিল হইয়া যায়, আর চিত্তের প্রচারস্থান €শরীরস্থ আমু সকল ), 
অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে চিত্তকে পরের দেহে প্রবেশ করান 

ফায়। 

উদ্দানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষঘসঙ্গ উত্ক্রাস্তিশ্চ ৪ 

প্রাণের উদ্ান-নামক ন্সাস্ুপ্রবাহ জয়ের দ্বারা যোগী জলে মগ্ন হন্ 
না, পক্ষে মগ্র হন না) কণ্টকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, এবং 
মৃত্যু তাহার বশীভূত হয় । 

সমানজয়াৎ প্রজ্ছলনম্ ॥ 

সমান-বাযুকে জয় করিলে জ্যোতিক্মান্ হন, অর্থাৎ যখন ইচ্ছা, 

তখনই শরীর হইতে জ্যোতিঃ নির্গত করিতে পারেন। 
শোত্রাকাশয়োঃ সন্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শোত্রম্ 

কর্ণ ও আকাঁশ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান,_-এই উভয়ের 

উপর সংষম ফরিলে দিব্যকর্ণ লাভ হয়। 

কারাকাশয়োঃ সন্বন্ধসংযঙ্গাল্লথুতলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ 

[শরীর ও আকাশের সন্বন্ধের উপর চিত্ত-সংঘম করিলে যোগী তুলার , 
ক্সার লঘু হন, কাজেই তখন শৃন্তপথে বিচরণ করিতে পারেন ।: 

*বহ্িরকরিতা বত্তিরহাবিদেহান্ততঃ প্রকাশী কুরপক্ষয়ঃ ॥ 



৩৯২ যোগতত্ব-বারিধি " 

শরীরে অহংজ্ঞান নাই, অথচ চিত্ত বহির্ধস্তরতে নিমগ্র_-এইরপ 

চিত্তীবস্থার নীম মহাঁবিদেহ। এই প্রকার চিত্ীবস্থা উত্থাপিত করিয়া 

তছুপরি সংযম প্রয়োগ করিলে ক্রমে প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ স্বচ্ছ ও 

সর্বব্যাপক জ্ঞানশক্তিব প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইয়া যাঁয়। 

স্কুল স্বরূপস্থল্ান্বক্ীর্থবত্বসংযমাঁডৃতজয়ঃ 1 

প্রত্যেক ভূতের স্থুল, স্বরূপ, স্থক্ষা, অন্বরিত্ব ও অর্থবত্ব,_এই পাঁচ 
প্রকার রূপ বা অবস্থা আছে? তাঁহাঘ্ব উপর সংযম করিলে মহাড়ূত 

গ্কল বশ হয। 

তট্তোহণিমাপ্িপ্রাহুর্ভীবঃ কাঁয়সশ্পতদ্ধশ্মীনভিথাতশ্চ | 

মহাভৃত জয় হইলে অণিমাঁদি অষ্ট মহাঁসিদ্ধি, কাঁয়সম্পৎ ও কায়িক 
ধর্মের অনভিঘাত হচ্স। 

অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধি,_ 

_অপিমা,_শরীরকে সংযম-বলে অগু ৪ ক্ষুদ্র করিধার শক্তি! 

লঘিমা,__দেহ গুরুভার হইলেও লঘু করিবার সামর্থ্য । 
মহিমা, পর্বতাদির ভ্াঁয় বৃহৎ হইঘাষ শক্তি । 

পতি দূরের পদার্থ নিকটে আনিবার ক্ষমতা । 
প্রাকাম্য, ইচ্ছাশক্তির সাফল্য, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা, তাহাই 

. গম্পাদন করিবার শক্তি 

বশিত,_যচ্্ারা ভূত ও ভৌন্তিক পদার্থ সকলকে আজ্ঞাকারী 
করা। 

ঈশি্ব,_সভূত-ভৌতিক পদার্থের উপর প্রতৃত্ব করিবার শক্তি । 

, খত্রকামাবসাক্রিত্ব৮_সত্য সঙ্কল্পত], অর্থাৎ ভূত- -ভৌতিক্ পদার্থের 
উপর যাহা মনন করা যায়, তখনই তন্দরপ হওয়া] । 

এই আটটি যোগের 'অষ্ট এশ্বর্ধ্য (' এই অষ্ট-রশ্বধ্য লাভ হইলে 



যোগতত্-বারিধি 1 ৩৯৩ 
পেশা স্পাশাশপে্পীপী শপে কপি শিপ শিপ পপ শা পা পপ আস 

তাহার সঙ্গে সঙে আরও দুইটি দিদ্ধি লাঙ হয়। এক, ভূতগুণের 
ছার! টদহিক ক্রিয়ার অপ্রতিবন্ধক, আর কায়সম্পৎ। কফারসম্পৎ কি 

তাহা বলা হইতেছে+_ 
ন্দপলাবণ্যবলবজ্সংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ 

রূপ, লাবণ্য, বল ৭ বজ্জতুলা দৃঢ় শরীর গ্রতৃতি দৈহিক গুণসমষ্টিক্ 

নাম কায়সম্পদ্ষ। 

গ্রহণস্বরূপান্মি তাপ্্ার্থবর্তসংঘমাদিজ্রিয়জয়ঃ 1 

ইক্দ্রিরগণের বাহাপদার্থাভিমুখখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান,_সেই জ্ঞান 
হইতে বিকশিত অহংপ্রত্ায়, উহাদের জিগুণময়ত্ব ও ভোগদাতত্ব এই 

কফ্মেকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয় হয় । 

ততো মনোজিবত্বমবিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ 

ঈক্জরিয় জয় হইতে" যোগীর মনের তুল্য গতিশক্তি জন্মে, এষং, 
ঘিদেহ অবস্থাতেও এ্রত্িরিক জ্ঞান থাকে ও মূল প্রন্কতি জয় হয় । 

সত্রপুরুষান্ততাখ্যাতিমাত্র্ত সর্ধভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্ব্চ ॥ 

বুদ্ধি ও আত্ম পুখকৃভাবে অথ5 একক্রমে এই উভয়ের উপক্ব- 

সংধম করিলে সকল বস্তর উপর আধিপত্য ও সমু পদার্থের 

জান জন্মে । 

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোঁধবীজঙক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ 

সর সকল সর্বজ্ঞতা ও সর্বব্যাপিতা পরিত্যাগ করিতে পারিলে 

দোষের বীজ ক্ষয় হইল্সা যায়+যোগী তখন টৈবল্য,লাভ করেন ।_ 

কথ। এই যে, যে সকল শক্তি বা সিদ্ধিলাভের কথা বলা হইল, 

যোগীর তাহা আপনিই আইসে,, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে 

হইবে'। কেন না, উহাতে কোন প্রয়োজন নাই। শক্তিগুলি কি? 

কেবল ধ্বিকরমাত্র । অবপ্ন হইতে উহাতে শেষ্ঠত্ব কিছুই নাই। উহা” 



৩৯৪ যোগতব্বারিধি । 

কেবল মনের উপর নির্ভর করে ॥ যতক্ষণ মন, ততক্ষণ শক্তিমত্তা,__- 

কিন্ত যোৌগীর উদ্দেশ্ত, প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া । যাহাতে 
মনের কার্য, তাহাত প্ররৃতিরই কাধ্য। অতএব উহাও পরিত্যাগ 

করিতে হইবে । পরিত্যাগ করিলে যোগীর প্রতি প্ররূতির অধিকার 

বা আলিঙ্গন থাঁকে না, সুতরাং ৫কবল্য লাভ হয়। 

স্থান্থ্যপনিমস্ত্রণে সঙ্গম্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ 

দেবতাঁগণ যোগীদিগের উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ বহু প্রলোভনে প্রলোভিত 

করিয়া! থাকেন; কিন্ত সাবধান হইতে হইবে--চরম লক্ষ্যই স্থির 

থাকিবে; দেবতাদিগের প্রলোভন তুচ্ছ করিবেন । 
দেবতারা ইচ্ছা করেন না যে, কেহ যুক্ত হয়) মুক্ত হইলে ক্তৃ্টি 

প্রবাহ রুদ্ধ হয়। তীহার! যোগীদিগকে নান প্রলোভনে প্রলোভিত 
করেন। কি প্রকারে প্রলোভিত করেন? তাহারা কিছু নিজে 

আসিয়া! উপস্থিত হন না। সেই যোগীর প্রতি এমন শক্তি প্রকাশ, 

করেন, যাহাতে বহুলোঁক তাহার ছুয়ারে নিত্য নিত্য উপস্থিত হয়+_- 

ষোগীকে গুরু করিতে । কেহ বলে, আপনি অবতার, কেহ বলে, 

আপনি ত্রাণকর্তা, কেহ বলে, আপনি গুরু । কেহ মন্ত্র লইতে আইসে, 
কেহ যোগশিক্ষা করিতে আইসে,_কুস্থম ফুটিলে তাহার বুকের 

সঞ্চিত মধুটুক্ লুঠিবার জন্য যেমন পালে পালে মধুকর আইসে, যোগীর 

নিকটেও তেমনি আইসে । ইহা দেবগণের উপনিমন্ত্রণ! যিনি গুরু 

হইবার আশা--ভক্তি-যত্বর পাইবার আশা-নাম ষশঃ পাইবার আশা 
পরিত্যাগ করিয়া আপন মধু আপনি রাখিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাধ্যান 

 ক্করিতে পারেন, তিনিই রক্ষা পাঁন, নচেৎ মধুকরে মধু লুঠিয়া লইয়া 
ধায়” তিনি বিষধর সর্পের মত হইয়া পড়েন । আর আছে কাঁমিনী 

" কাঞ্চন_-বহু প্রলোভন ॥ যোগীর' ইহা যুটিবেই যুটিবে+-এ সকল 
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দেবগণের উপনিমস্থণ-_অনৃষ্টশক্তির বলে লোক যে, ছুটিয়া আসিবেই । 
এই সকল উপনিমন্ত্রণে যোগী মুগ্ধ ও লু না! হইলেই মুক্তিপথে অগ্রসর 
হইতে পারিবেন । 

ক্ষণততক্রময়োঃ সংযমাদ্িবেকজং জ্ঞানম্॥ 

ক্ষণ এবং তাহার ক্রম এই দুইয়ের প্রতি সংযম করিলে বস্তবিবেক 
জ্ঞান জন্মে। 

সত্তপুরুষোঃ শুদ্ধিসাঁম্যে টকবল্যমিতি ॥ 

সত্ব ও পুরুষের সমানভাঁবে যখন শুদ্ধি হইয়া যাঁয় তখনই টৈবল্য 

লাভ হইয়া থাকে । 

অষ্টম পরিচ্ছেদ |. 

সপ বস 

টকবল্য। 

শিষ্য । আপনি যে টকবল্যের কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকার, 

এবং কোন্ উপায়ে লাঁভ হয়, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া বলুন । 
গুরু । টকবল্য অর্থে আত্মার কেবল হওয়া অর্থাৎ প্রতি হইতে 

পৃথক্ হইয়া! পড়া। যে উপাঁয়ে তাহা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে ষোঁগিগণ 

বলেন,_মনকে সর্ববিষয় হইতে ফিবাঁইয়' লও--মনের উপর যেন 
কোন বিষয়েরপ্দাগ না পড়ে। কি প্রকারে তাহা হয় ? 

বিশেষদর্শিন আঁত্মভাবভনবনাঁবিনিবৃত্তিঃ ॥ 

বিশেষদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের মনে আত্মভাব নিবৃত্তি হইয়া 

যায় । 

অর্থও বিবেক-বলে মোগী জানিতে পারেন" মন আত্মা নহেশ, 
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সপ ্পশপ শিপ পা পপি শপ পপ পাপে শিসপাশিী পি শশী পপি পপ পিপিপি শশী পিশতী 

মন প্ররুতির পদার্থ, স্রতরাং মনের সুখের জন্য যোগী কখনই কাজ 

করেন না। 

তদা বিবেকনিম্নং কৈবলা প্রাঁগভাবং চিত্তম্ £ 

তখন চিত্ত বিবেক-প্রবণ হইয়া! ৫কবল্যের পূর্বভাঁৰ প্রাপ্ত হয়। 

এরূপ সাঁধন-বলে বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হয় । অবিশ্বু্ধ 
চিন্ত প্রকৃতির অধীন থাকে, ভূলিয়াও আত্মার অভিমুখীন হইতে 
পারিত না। চিত্ত বাহক্যবহারের দিকেই খাকিত, যাঁইত 7 
অস্্রতম আত্মার দিকে একৰাঁরও যাইত না বিবেকশক্তির পরিশুদ্ধি 

বশত: মোগীর দৃষ্টির আবরণ সনিয়া যায় যোগী তখন বস্তর যথার্থ 

ত্বব্ূপ উপলব্ধি করিতে পারেন । যোগী তখন বুঝিতে পারেন যে, 

প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ”উহ1 সাক্ষিস্বব্ূপ পুরুষের জন্য এই সকল 
বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতের্ছে মাত্র । যোগী তখন বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি 
ঈশ্বর নহেন। এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতিই কেবল আমাদের 

হৃদয় সিংহাসনস্থ রাজ পুরুষকে এই সমস্ত দৃশ্য দেখাইবার জন্য ॥ যখন 

নীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেক উদর হয়, তখন সকল বিদ্র দুরে 
ায়»_কৈবল্য লাভ হয় 

তচ্ছিদেবু প্রত্য়ান্তরাণি সংস্কীরেভ্যঃ ॥ 

এভদবন্থায় মধ্যে মধ্যে অঙ্গার হইতে অপরাপর নানাপ্রকার জ্ঞান 

উপস্থিত হয় । | 

এই অবস্থাতেও পূর্ব সংস্কারের ছারা মধ্যে মধ্যে এমন বোধ হয় 

যে,বাতিরের বস্ক আমার সুখের জন্য আবশ্টক। সংস্কার এমনি 
বালাই! এ সংস্কীর গুলির ক্ষয় হওয়া প্রয়োজন । 

.. পপ্রক্বোজ্নত বুঝিলীম, কিন্তু ক্ষন হয় কি করিয়া? যোগী বলেন, 
*িন,-- 
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হানমেষাং ক্লেশবহুত্তম্ ॥ 

পূর্বে ক্লেশগুলিকে যে উপীয় ছারা নাশ করিবার কথা বলা! 

হইয়াছে, ইহাঁদিগকেও ঠিক সেই উপায় দ্বারা ক্ষয় করিতে হয়। 

এতদূর পর্যযস্ত সংস্কার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে থাকে” কিন্ত 

এইবার তাহার ধংস হইল । আর তাহার অন্তিত্ব.নাই। এখন থে 

সমাধি উপস্থিত হয়, তাহাই চরম,তাহাঁই অনন্ত আলোকে পরিপূর্ণ । 

প্রসংখাঁনেহপ্যকুসীদস্ত সর্বথা বিবেকখ্যাতেধশ্মমেঘঃ সমাধি ॥ 

বিবেকজ্ঞান-জনিত ব্রশ্বর্যেও যিনি বীতস্পৃহ হন, তাহারই 

সর্ববতোভাঁবে বিবেকজ্ঞান হয় এবং তখনই তীহার নিকটে “ধর্ম্মমেন্য” 

নামক সমাধি উপস্থিত হয়। 

ধন্দমমেঘ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, ইহা সামর্থ্যবিশেষ বলিয়া ধন্ম 

এবং ৫কবল্য-ফল ৰর্ষণ করে বলিয়া মেঘ। ছুইচি একত্র করিয়া ধর্ম্ম- 

মেঘ নাম হইয়াছে । সামর্চবিশেষ এই যে, আত্মা ব্বধশম্ম প্রাপ্তির 

ক্ষমতাযুক্ত হন । 

যখন যোগী এই বিবেক লাঁভ করেন, তথন পূর্বকথিত অপ্রর্ব্ব 

অলৌকিক ক্ষমতা সকল আসিয়া! উপস্থিত হইবে । ষোগী যদি তাহা 
গ্রহণ করেন, তত্ব প্রকৃতির দুয়ারে বাঁধা থাঁকিলেন»- আর যদি 

তাহাতে উপেক্ষা করেন, গ্রহণ না করেন, তাহাদিগকে পরিত্যাগ 

করেন, তবে ভাহাঁর নিকটে ধশ্দমেঘ নামক বিশেষ জ্ঞান_-এক বিশেষ 

আঁলোক আসবে । তখন ফোঁগী জানিতে পারিবেন, তাহার নিজের 

ভিতরেই জ্ঞানের যুল প্রত্রবণ_সত্য তাহার নিকটে স্বপ্রকাশিত | 
তিনি তখন প্রকৃতির স্বামী। তগ্নন তাহার পাপ, তাপ, ক্রেশ, কম্মৎ € 

বিপাঁকঃ আশয়,কিছুই খাকে নী । তিনি তখন কেবল। তিনি তখন 

পূর্ণকাম*_ পৃর্ণতৃপ্ত | 

৬০ 
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ততঃ ক্লেশকম্্র“বনিবৃত্তিঃ ॥ 

সেই হইতেই ক্রেশ-কম্মাদির নিবৃত্তি হইয়া যায । 
তদ। সর্বাবরণাপেতশ্য জ্ঞানন্যানক্তাৎ জ্ঞেয়মল্লম্ ॥ 

তখন আবরণ অপসারিত হইয়া যায়, অশুদ্ধি শুগ্ঠ হইয়া যায়, 
কাজেই জ্ঞান তখন অনন্ত, সুতরাং জ্ঞেয়ও অল্প । 

ততঃ কুতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগু ণানাম্ ॥ 

কারণ যখন গুণগুলির কাধ্য শেষ হয়, তখন গুণের যে ভিন্ন ভিন্ন 

পরিণাঁম, তাঁহাঁরও শেষ হইয়া যায়। 

: পুরুষার্থশূন্তানাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ ঠকবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা 
চিতিশক্তেরিতি ॥ 

প্রকৃতি তখন পুরুষার্থত্যাগিনী হন, অর্থাৎ তখন আর তিনি 
আঁত্বীর নিকটে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত হন না, অর্থাৎ তখন 

আর প্রকৃতি ও প্রারুতিক বিকার আস্মচৈতন্তে প্রতিবিশ্থিত হয় না 

আত্মা তখন আম্মচৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত থাঁকেন,_কোন প্রকার বিকার 

দর্শন হয় না । এই নির্বিকার বাঁ কেবল অবস্থাই মোক্ষ বা টকবল্য। 

ইহাই যোঁগীর চরম লক্ষ্য+ হাহারা ঠকবল্যধামে--তাহারা 
যোঁগীর চিরসহাঁক্। নিত্যমুক্ত-নিত্য জয়ঘুক্ত, সেই সকল আত্মা 

তোমাদের সহায় হউন । 



পরিশিষ্ট । 

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, যোগে কতদিনে সিদ্ধি লাভ করিতে 

পারা যায় । একথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সামর্থ 
ও অধ্যবসায় লইয়া কথা,_যাহাঁর যেমন সামর্থ্য, ধাহাঁর যেমন্ 
অধ্যবসায়, তিনি তেমনি সময়ের মধ্যেই সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইতে 

পারেন । ততন্ভিম্রঃ প্রীক্তনও আছে। পূর্বজন্মে ধীহাদের যোঁগ- 

সাধনা করা আছে, তাহারা অল্পদিনেই সিদ্ধিলাঁভ করিতে পারেন 

কেহ কেহ কতকগুলি সিদ্ধি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন । 

সময় সম্বন্ধে যোগীরা বলেন” 

ব্যাধিতা দুর্বল বৃদ্ধ! নিঃসত্তা গৃহবাঁসিনঃ। 
মন্দৌৎসাহা মন্দবীর্ধ্যা জ্ঞাতব্য মৃুদবে। নরাঃ। 

এষাং দ্বাদশভিবণর্ষৈরেকাবস্থা ন সিধ্যতি ॥ 

যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত, যাহারা হুর্ববল, যাহারা বৃদ্ধ) যাহারা নি£সত্ব 

অর্থাৎ ক্লেশসহনে অক্ষম, যাহাঁদের উত্সাহ অল্প, যাহারা মানসিক 

তেজশৃন্য, যাহারা গৃহবাসী' অর্থাৎ পুণ্যতীর্থাদিতে গমনে অক্ষম, তাহারা 

যোগ-সম্পত্তির মৃদু অধিকাঁরী। সম্পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরেও তাহাদের 
যোৌগ-সিদ্ধি হয় কি না, সন্দেহ । 

নাতিপ্রৌঢাঃ সমাভ্যাসাঁঃ সবীধ্যাঁঃ সমবুদ্ধয়ঃ | 
মধ্যস্থা যোগমার্পেষু তথা মধ্যমযোগতঃ ॥ 

অধ্যোতৎসাহা মধ্যরাগ! জ্ঞাতব্য মধ্যবিক্রমাঃ 

অষ্টভিবর্ধৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি ॥ 

বাঁহর! অতিশ্রৌচ নহে» সমভাবে অর্থাৎ নিয়মিতব্ূপে যাহার 
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যোগ-অভ্যাঁস করে, যাহাদের অধ্যবপায শও উৎসাহ আছে, ধাহাঁদৈত 

বুদ্ধিবুত্তি সমাঁন অর্থাৎ অতিব্রিক্ত মলিনও নমঃ অতিরিক্ত স্বচ্ছও নহে, 

যাহারা যোগ-পথের মধ্যস্থান পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছে, যাহাদের 

উৎসাহ মধ্যম, যাহাদের সংসর্ধরাসক্তি প্রবল নহে,তাহারা যোগ- 

সম্পত্তির মধ্যম অধিকারী । আট বৎসর পরিশ্রম করিলে এক্প 

৫োঁকেরা যোঁগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে ॥ 

বীধ্যবস্তঃ ক্ষমাবস্তে! মহোতৎ্সাহ] মহাশয় 1 

স্বস্থানসংস্থিতাঃ শ্বস্থা ভবেরুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ | 
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদসৎকারসংযুতাঃ 1 

জ্ঞাতব্যাঃ পুণ্যকশ্মাণেশ হাধিমাত্রা হি যোগিন্ঃ 1 

একা বস্থাধিমাত্রাণাং ষড়ভিবর্ষৈঃ প্রসিধ্যতি ॥ 

 খীহার। বীর্ষবান্ অর্থাৎ ধাঁহাদের মানসিক বল অধিক, ধযাহাদেখ 

উৎসাহ শক্তিশালী, যাহারা ক্ষঘাঁশীল, খাহাদের মনের অভিপ্রায় 

অতি পবিত্র ও অতি মহান্, ধাহারা একস্বানে নিশ্চল বা সুস্থির 

খাঁকিতে পারে, ধাহাদের দেহ অব্রোগী এবং মনও সুস্থ, যাহারা 

স্থিরবুদ্ধি, যাহাদের শান্্জ্ঞান আছে, খাহাজ্া সঙ্গাসর্বন্দ1! শাস্্াভ্যাসে 
প্রত, যাহাদের শাস্ত্রের ও শান্্রোক্ত ফলের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা ও 

বিশ্বাস আছে,_এরপ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে অধিমাত্র অধিকারী বলিয়া 
জানিবে। এই অধিমীত্র অধিকারী ছক্ ঘৎসরমধ্যে কোন এক সিদ্ধি- 

অবস্থ! মি করিতে পারে। 

মহাবল! মহাকায়া মহবীধ্যা মহাগুণাঃ | 

মহোতৎ্সাহা সহাশাস্তা মহাকারুপিকা নরাঃ « 

সর্ধশাস্ত্র তাভ্যাসাঃ সর্বলক্ষণসংযুতাহ | 

সর্বাজস্দ্ৃশাকারা: সর্ধবব্যাধিবিবর্জিতাঃ & 
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রূপযৌবনসম্পন্না নির্ষিকারা নরোত্তনাঃ | 

নিশ্মলাশ্চ নিরাতিঙ্কা নির্বিদ্বাশ্চ নিরাকুলা: ॥ 

ভাল্াম্তরকভাভ্যাসা গোত্রবন্তেো মভাশক়াত | 

ভাত্য়ন্তি চ সক্তানি ভরস্তি স্বক্মেব চ। 

অধিমাত্রতয়া সত্ব জ্ঞাতব্য সর্বলক্ষণাঃ । 

জ্িভিঃ সন্বসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধাতি 

ধাহাঁরা বিশেষ বলশালী, যাহাদের দেহ স্দুঢ, যাহাঁদের অধ্যবসায় 

ভীব্র, যাহাদের গুণগ্রাম মহৎ, যাহাঁদের উত্সাহ অতাস্ত প্রবল, 

ধাহাদের করুণা, উপচিকীর্ধা প্রভৃতি সদগুণ সাব্বভৌতিক, যাহারা 

শর্ববাদা সকলের ভাল হউক, এইদূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, যাঁভাঁর! 

সমুদয় যোগশান্স অভ্যাস করিয়াছেন, যাহারা শুভুলক্ষণ সম্পন্ন, যাহার! 

লমাঙ্গ, যাহাদের কোন প্রকার বাঁধি নাই, চিত যাহাদের সর্ব, 

অবস্থাতেই অবিরুত, ধাহাঁর! রূপ-যৌবনসম্পয়, যাহদের অন্তরে ও 

ঘাঁহিরে মালিন্য নাউ, যাহারা কিছুতিই ভীত হন না, বাধা-বিঙু 

ধাহার্িগকে অভিভ্ঁত করিতৈ পারে না, কিছুতেই যাহারা ব্যাকুল 

ছন নখ, ধাহারা মোগীর কুলে, বিদ্বানের ঘা সিদ্ধপুরুষেধ কুলে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছেন,_বুকিতে হইবে, জল্লাস্তরে ভাহারা যোগ-অভ্যাঁস 
করিক্বাছিলেন,_তীহারাই অধিমাত্র অধিকারী । তিন বৎসব্রের মধ্যেই 

ইহারা কোন এক যোঁগাঁবস্থাঁয় সিদ্ধিলাঁভ করিতে পারেন । 

যোগাভ্গাসের ক্রম, 
কতবিদ্যে; জিতক্তোধঃ সতাধশ্মপরাক্সণঃ 1 

ওুরুশুশ্রষঘণরতঃ: পিতৃমাতৃপরাক্তণঃ | 

শ্বাশ্রমস্থ: সদাচারে। বিদ্বপ্তিশ্চ স্থশিক্ষিতঃ | 
*হসাদিগুণসম্পন্ন: সর্ববসঈব্বঞর্জি ত:। 

ও 

রে _ স্প্ীশ শিস পপ্পীশীল দি শী - শা ০০৮ পে আপিপাশপাশেশীশী ৮ 



কা 

৪8০২ যোগতত্ব-বাজিঘি | 
০. পপর পাপা, ৮ শিশিপিস্পিশীসিত শশা শশী টাশাশীপ্ীপ্পশীশী 

শুভদেশং ততো গত্বা ফলমূলোদকান্থিতম্ ॥ 

তত্রস্থ্ে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কাননেহপি বা। 

স্ুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ববরক্ষাসমন্থিতষ্। 

ত্রিকালক্নানসংযুক্তঃ শুচিভূত্বা সমাহিত: । 

মন্ত্ন্তস্ততন্ুধাঁরঃ সিতভম্মধরঃ সদা । 
মুদদাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্্য তখাৎজিনম্। 

ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরুহা চাসলম্। 

উদমুখঃ প্রাজ্মুখে! বা জিতাসনগতঃ ম্বয়ম্ 

সমগ্লীবশিরঃকায়ঃ সংষতান্তঃ ুনিশ্চল: । 

নাঁসাগ্রদৃক সমাপীলো। যথোক্তং যোৌগমভ্যসেৎ ॥ 

. প্রথমে বিদ্যাভ্যাস, অনন্তর ক্রোধজয় তৎসঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হওয়া, 
তৎসঙ্গে গুরুসেবায় বত হওয়া! ও পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা 

অতীব কর্তব্য । এই সময়ে গৃহাশ্রমে থাকিবে ও সদাচারপরাযণ 

হইবে । আচারনিষ্ঠ থাকিয়া জ্ঞানীর কিংবা যোগীর নিকট ম্শিক্ষিত 

হইবে । হযোগের উপকারক্ক যম-নিক্ষমার্দি গুণসকল আয্মত্ব করা! 

কর্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ কর! বিধেয় ॥ ইহার 
কিছুকীল পরে কৌন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন স্ুভিক্ষ ও নিরুপত্রৰ স্থানে 

গমন করা আবশ্তক। পরে তত্রস্থ কোন এক শুচি বা পবিত্র স্থানে 

অথব। নদীসমীপস্থ ব। অরণ্যান্তর্পত মনোরম প্রদেশে, মনস্কপ্তিকর মঠ 

পুস্ঘত করিবে । . তাদৃশ স্থানে অবস্থান করতঃ ত্রিকালনায়ী, শুচিন্ব- 

ভাব, একচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি ও শ্বৈতভুম্মধারী ও যোগাঁসনোপবিষ্ট হইয়। 

যোগাভ্যাস করিবে । কুশা কিংবা ম্বগচণ্ম বিস্তৃত করিয়া তছুপরি 

একাল এক আসন বদ্ধ করিয়া! (সিদ্ধাসন অথবা .পণ্মাসন ) উপবিষ্ট 

হইবে । প্রথমে ইষ্দ্দেব্তাকে.ও গুরুকে প্রণাম করিয়। 'পুর্বধাভিমুখে 



যোগতত্ব-বারিধি। ৪০৩ 

কিস্বা সমান উত্তরাভিযুখে লমগ্রীবশিরঃকায় হইয়া আস্য সংবত এবং 
শরীর নিশ্চল ভাবে রাখিবে । দৃষ্টি যেন মনের সহিত শাসাগ্রে বন্ধ 
থাকে । এইরূপ ভাঁবে যোগাভ্যাস করিবে । 

যোগচতুষ্টয় ও সাধক চতুষ্টুয়,-_ 
পূর্বে হঠযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ও রাজযোগ এই চারিপ্রকাক্স 

যোগের কথা বলা হইয়াছে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন্ 
ব্যক্তি কোন্ যোগ অভ্যাস করিবে । এ উপদেশ গুরুর নিকটে 

গ্রহণ করিতে হয়, সেকথাঁও পুর্বে বলিয়াছি। সাধকের অবস্থার 

উপরে এ ব্যবস্থা নির্ভর করে । এস্বলে শাস্স্রোক্ত বিকি যাহা, তাহ! 

বলা যাইতেছে । 

চতুধ1 সাধকো জ্ঞেয়ো মৃজ্মধ্যাধিমাক্ষকঃ 1 

অধিমাত্র তমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাদ্ধো লঙ্ঘনক্ষমঃ ॥ 

যোগ যেন্দপ চাঁরিপ্রকাঁর, সাধকও সেইরূপ চতুর্বিধ। যথা- 

মু সাধক, মধ্য সাধক, অধিমীত্র সাধক ও অধিমাত্রতম সাধক । এই 
চতুর্ববিধ সাধকের মধ্যে অধিমাজ্রভম সাধকই সর্বশ্রেষ্ঠ ও ত্বরাঙ্ক 
ভবসাগর লজ্ঘনে সম্পূর্ণ সক্ষম । 

মৃছুসাধক,১--- 

_ মন্দোৎসাহী সুসংষূট়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষক: । 
লেশভী পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতঅয়ঃ। 

চপলঃ কাঁতরো। রোগী পরধধীনোষ্তিনিষ্টরঃ | 

মন্দাচাকে। মন্দবীধ্যে! জ্ঞাতবো) মৃদুসাধক£ | 

দ্বাদশান্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতশ্ত ফত্বুতঃ পরম্ । 

মদ্রধোগাবিকণরী স জানবো গুরুণা চবম্ ॥ 
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স্পা পপ শিপ 2 শশী শশী দিপা লস পাপ পপ এপ 2১ পপ পপ ০ স্পস্ট 

ফিনি মন্দোৎসাহী, প্রতিভাশন্তঃ ব্যাধি গ্রস্ত, গুরুদূষক, লোভপরারণ, 

পাঁপকার্যাকারী, বহুভোঁজনশীল, স্ত্রীর বশীভূত. চপল, পরিশমে কাতর, 

কুগ্রদেত, পরাধীন, অতিশয় নিষ্টর, মন্দাঁচীর ও মন্দবীর্য- এইপ্রকাঁর 

শুণবিশিষ্ট বাক্তিকে মুদুসাধক বলিয়া জানিতে হইবে । যত্রুপূর্ক 

অনুষ্ঠান করিলেও দ্বাদশবংসরে মুছুসাঁধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । 

খকুর জানা উচিত যে, এই প্রকার মুছুসাধক মন্গযোগের অধিকারী, 

অর্থাৎ এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বাক্তিকে মন্ত্রযোগ শিক্ষা দিবে । 

মধ্যসাধ ক,__ 
সমবৃদ্ধিঃ ক্ষমাযুকু: প্ূণাকাজ্কী প্পিয়ঙ্গাদ: 1 

মধাস্থঃ সর্বকাধোধষু সামান্য শ্যাল সংশয় । 

এন্তজজ্ঞটহ্বব গুকভিদীয়তে যুক্তিতো! লয়ঃ ॥ 

যিনি সমবুদ্ধিৎ যিনি ক্ষমাশীল, যিনি পুণ্যাকীজঙ্ষী, যিনি প্রিয়ভাষী 

এবং সর্বকশ্মে অনাসক্ত,-তিনিই অধ্যসাঁধক । মধ্যসাধককে গুরু 

লয়যোগি শিক্ষা দিবেন । ৃ 

অধিমাত্র সাধক,-_ 

স্থিরবৃদ্ধিলয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীধ্যবাঁনপি । 

নহাঁশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমীবাঁন সত্যবানপি | 
শৃরেো লয়ন্য শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাক্জপুজকঃ। 

যোগবতটাসরতশ্চৈৰ জ্ঞাত প্যশ্চাধিমী ত্রকঃ 1 
এভস্য সিদ্ধঃ বড কর্নেরবেদভ্যাসানোগতং 

এতস্মৈ দীয়তে ধীরৈহ ঠযোগশ্চ সাঙ্গকঃ | 
.পাস্যিরবুছিঃ লয়সাধনে নিরভ, স্বাধীন, বীধাবাঁন্, উচ্চাশয়। দয়াবাঁন্, 

শট 

ছন্দ মাশানী, সভাবাদী, শু ব»লরমোগে এছ পান্ত আবাপাদিপদ্া পুজনকাঁরী, 

আর মানি 
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ধোগাভ্যাসে সতত নিরত,-এইরূপ সাধককে অধিমাত্র সাধক বলে । 

ছয়বতসরে অধিমাজ্র সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এইকরুপ 

সাধককে গুরু সাঙ্গোপাঙ্গ হঠযোগ শিক্ষা দিবেন | 

আঁধমাত্রতম সাধক,__ 

মহাবীধ্যান্বিতাৎসাহী মনৌঁজ্ঞঃ শোর্যবীনপি ॥ 

শান্্রজ্ঞোহ ভ্যাসশীলশ্চ নিশ্মোহশ্চ নিরাকুলঃ। 

নবসৌবনসম্পন্নো মিতাহারী দজিতেশ্ছড্রিয়ঃ 

নিকয়শ্চ শুচিদক্ষো! দাতা সর্বজনাশ্রয়ঃ | 

অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী | 

স্রশীলো ধশ্মচারী চ গুপ্রচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ | 

শান্তে। বিশ্বাসসম্পনো দেবতা গুক্রপুজকঃ | 

জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জিত: । 

অধিমাঁতো ব্রতজ্ঞণ্চ সর্ধযোগস্থ্য সাধকঃ | 

ত্রিভিঃ সন্বৎসবৈঃ সিদ্ধিরে তশ্থ স্যাৎ ন সংশক্বঃ। 

রাজধযোগাধিকারী স নাত্র কার্য! বিচারণ!। 

ধাহার! মহাবীধ্যবান্, ধাহারা অতিশয় উৎসাহী, ফাহারা মনোজ্ঞ, 

ধাহারা শৌধ্যশালী, শাস্ত্জ্ঞ, অভ্যাসশীল, মোঁহবিরহিত, নিরাকুল,, 
নবযোঁবনসম্পন্ন, মিতাহাঁরী, বিজিতেন্দট্রির, নিভীক, বিশুদ্ধাচার, সুদক্ষ, 
দাতা, স্বজনের প্রতি অনুকূল, সর্ন্ঘবিষয়ে অধিকারী, স্থিরচিত্ত, ধীঘান্ 
যথেস্ছ স্থানে অবস্থিত, ক্ষমাশীলঃ স্বশীল, ধাশ্মিক, গুপ্তচেষ্ট, প্রিক়্ম্ঘদ, 

শান্ত, বিশ্বানসম্পন্ন, দেবগুরু পৃজীপরাঁয়ণ, জনসঙ্গে বিরক্ত, ব্যাধিশৃহ্য১ 
সর্বববিষয়েই সকলের অগ্রসর এবং ব্রতজ্ঞ_ধাহারা এই সস্কল গুণ- 

সইপন্ন, ভীহারা অধিমাত্রতম- সাধক । ইহারা সকল, প্রকার যৌশোরুই 

পপ পাস 
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অধিকারী,-তিন বশর সাধনা করিলেই ইহারা যোগলিদ্ধি লান্ত 
করিতে পারেন । গুরু ইহাদিগকে বরাজযোগ শিক্ষা দিবেন । 

ও১রকরণের আবশ্য কতা, 
ধর্দমজীবন লাভ করিতে হইলে, যোগ-শক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে, 

গুরুকরণের আবশ্যকতা আছে । সজীবনী অমৃত শ্রীগুর"্র নিকট ভিঙ্ 
্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আম্মা কেবল অপর এক আত্মা 

হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। সে আত্মা শ্রীগুরুর শক্তিসম্প্ন 

ফোগবলশালী আত্মা । শীন্প বলেন, 

ভবেছবীর্য্যব্তী বিদ্যা গুরুবক্ুসমুদ্ভবা | 
অন্যথা ফলহীন। স্যান্সিবীর্যা চাতিছুঃখদা । 

গুরুং সন্তোষ্য যত্বেন যে! টব বিদ্যামুপাসভে | 
অবিলম্ষেন বিট্যায়াস্তম্তাঃ ফলমবাপ্রয়াৎ॥ 

গুকুঃ পিতা শুরুশ্নাতি। গুরুতর্দকো। ন সংশয় । 

কশ্মণা মনসা বাঁচা তম্মাৎ শিষ্যেঃ প্রসেবতে | 

খুরুপ্রসাঁদতঃ সর্ববং লভ্যতে শুভমাতুনহ | 

তস্মীৎ সেব্যো গুরুলিত্যমন্থথা ন শুভং ভবেৎ ॥ 

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা স্পৃই] সব্যেন পাণিনা । 

প্রদক্ষিণং নমস্কুধ্যাৎ গুরোঃ পাদসরোরুহম্ & 

ধোগবিদ্যা গুরু-মুখ হইতে লাভ করিতে হয়, তাহ হইলে বিদ্যা 
বীধ্যবতী হয়” _গুরুপদেশ ব্যতীত যোগসাধনে নিযুক্ত হইলে তাহা 

নিক্হার্্যা ও, ছুংখপ্রদারিনী হইয়া থকে /-স্ুতরাঁং তাহাতে কোনল। 

ফুলই হয নাঁ। যিনি ফত্ববান্ হইম্স! গুরুকে প্রীত করতঃ তাহার উপ- 

দেশ অন্ষর্পারে ফোগসাধন করেন, ভি তনি, শীগ্রই সে সাধনার 'ফললাভ 

কয়েছ | গুকুই লিতা, গুঙ্ষই যাঁতা এরম গুক্ষই দ্েবতাস্বূপ।, এই 
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২ শীশশীশীশীটী শশা শি শশী শশী পেস্পা টে পপি 

নিমিত্বই সীধকগণ কাঁয়মনোবাঁক্যে সর্বতীভাবে গুরুতশুশ্রধা করিয়া 

খাকেন। গুরু যদি তুষ্ট হয়েন তাহ হইলে সকলপ্রকার শুভফল 
প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, সুতরাং সর্ধদীই গুরুসেবা করা বিধেয় । 

গুরু-সেবা ব্যতীত কদাচ শুভফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। 

শুরুর নিকটে গমন পূর্বক প্রথমননঃ তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ দক্ষিণ 

হত্যার তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিবে । পরে পুনরায় প্রদক্ষিণ 

করিয়া গুরুর পদে সা্টাঙ্ষ প্রণাম করিতে হইবে। 

যোগসিদ্ধির জন্য নিয়ম, _ 
শরন্ধয়াত্ববতাং পুংসাং সিদ্ধিরবতি নিশ্চিতা । 
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধি: স্তাতন্মাদ্যত্ডেন সাঁধয়েৎ। 

নন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথাবিশ্বীসিনামপি । 

গুরুপূজাবিহীনানাং তথা চ বহুসঙ্গিনাম্। 

মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্টরভাষিণাম্। 
গুরুসস্তভোধহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন। 

আত্মা কি, এই জ্ঞানযুক্ত জিতেক্দ্রিয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি. 
বিশেষ শ্রদ্ধাশীল, তিনি নিঃসন্দেহে যৌগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারেন । 
এতঘ্িন্ব সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। বিষয়ে আসক্ত, অবিশ্বাসী, 

ওয়পূঞ্জাবিহীন, বহজনসঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠরভাষী অথব] 

গুকুকে অসন্তোধকারী এরূপ ব্যক্তিগণ কখনই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে 

প্রারে লা? 

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাস£ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্ | 
ছিতীয়ং শ্রদ্ধয়! যুক্তুং তৃতীয়ং গুরুপৃজনম্। 

চতুর্থং সমভাভাবঃ পঞ্চমেত্ত্রিয়নি গ্রহঃ । 

বস প্রমিতাহারং সপ্তম নৈব বিদ্যুতে ॥ 
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খোঁগিগণ বলেন, যোগসিদ্িক্স ছয়টি কারণ আঁছে, সপ্তম কারণ 

বা লক্ষণ নাই। অবশ্টই সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথষ 

কারণ। দিদ্ধির ছিতীক্প লক্ষণ, শ্রদ্ধা ; তৃতীয় গুরুপূজা । চতুর্থ, সর্ধঙ্জ 
সমদর্শন ; পঞ্চম, ইন্ট্রিয়সংযম, ষষ্ঠ পরিমিত আহার । 

যোৌগোপদেশং সংপ্রীপ্য ল্ধা যোৌগবিদং গুরুম্। 

গুবপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিভ্য সাধর়েও 

সাধক প্রথমভঃ যোঁগজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করির়া যোঁতগর উপদেশ 

গ্রহণ করিবে । পরে তাহাতে দৃটতর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক গুরূপদিষ্ট 
বধি-অন্তরসাঁরে ষোৌগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে । 

প্রতীকোপাসনা,- 
যোগশান্থ্ে প্রতীকোপাঁপনার ব্যবস্থী আছে, এবং তৎসাধনাঙ্্ 

সিদ্ধিলীভ করিতে পারলে ধোগীর বহু ক্ষমতা জন্মে? 

প্রতীকোঁপাসনণ কার্য দৃষ্টাদুষ্টফলপ্রদা । 

পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কাযা! বিচারণা 1 

প্রতীকোঁপাসনা করা ষোগীর কর্তবা । এই প্রতীকোঁপাসনা তারা 

দুষ্ট ও অনুষ্ট উভয় প্রকার ফল লাঁভ হয়। এই পুরুষের দর্শন মাত্রই 

দেহ পবিত্র হইয়া থাকে । 

প্রতীক কি? প্রতীক শব্দের অর্থ বাতিরের দিকে যাওয়া, আব 
শ্রতীকোপাঁসনা অর্থে ব্রন্দের পরিবর্তে এমন এক বস্তর উপাসনা, 
যাহা একাংশে অথব! অনেকাংশে অ্রন্দের খুব সন্গিহিত- সন্সিহিত, 

কিন্ত ব্রহ্ম নহে । 

তবে মোগী তাহার উপাসনা করিবে কেন? কারণ আছে। 

ইহাকে 'যোগীর ঝটিতি ত্রশ্ব্্যলাভ হয়| প্রশ্বর্যকামী .যোগীর পক্ষে 
ইহ! স্বিধাজনক কাধ্য,। | 
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কিরূপে এ উপাসনা করিতে হত, তাহা বলা যাইতেছে, _- 
গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিশ্বমৈশ্বরং 

নিরীক্ষ্য নিশ্চালিতলোচনহয়ম্। 

যদা নভঃ পশ্ঠতি স্বপ্রতীকং 

নভোঙঙ্গনে ততক্ষণমেব পশ্ততি ॥ 

মেঘ, কুজ ঝটিকা ও বাম্পাদি-পরিশূন্ত সুনিশ্মল বৌদ্রে নিশ্চল নয়নে - 

স্র্যযকিরণ-সমুখ নিজ ছায়! দর্শনপূর্বক আকাশে দৃষ্টিপাত কৰিলেই 
তত্ক্ষণাঁৎ সেই নভস্কলে স্বপ্রতীক অর্থাৎ ছাঁয়ীপুরুষ দেখিতে পাওয়া 

যাইবে । 

প্রথম প্রথম কয়েক দিন ভালবপ দর্শন হইবে না,_কিস্ত ক্রমে 

অভ্যাস হইলে উত্তমরূপ দৃষ্ট হইবে । 
প্রত্যহং পশ্ঠতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোইঙঈ্গনে । 

আয়ুর্কবদ্ধিভবেত্তম্য ন মৃত্যু স্যাৎ কদাচন। 

যদা পশ্যতি সম্পর্ণং স্বপ্রভীকং নভোহঙজগনে। 

তদী জয়ঃ সমাঁয়াতি বাঁযুং নির্জিত্য সঞ্চরেৎ। 

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাম্মানং বিন্দতে পরম । 

পূর্ণানন্দৈকপুকষং স্ব প্রতীক প্রসাঁদতঃ ॥ 

যে সাধক প্রত্যহ আকাঁশতলে স্বপ্রতীক দর্শন করেন, তাহার 

পরমাঁয়ু বুদ্ধি হয়ঃ ইচ্ছাম্বতুযু হয় ! যখন সাধক আকাঁশ-প্রীঙ্গনে প্রত্যেক 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন স্বপ্রতীক দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ববিষুযে 

বিজয়ী ও বায়ুজয়ী হন । যে সাধক সর্ধদ1 এই যোগ অভ্যাস করেন, 

স্বপ্রতীকের প্রপাদে তিনি পূর্ণানন্দয় পরমীত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। 
বাত্রীরালে বিবাহে চ শুভে কম্মণি সঙ্কটে । 

পাঁপক্ষয়ে পুশানুদ্ধো প্র তীকো পলি ।লনককাকে। 

রখ 



৪১০ যোগতত্তব বারিধি রব 
৮ শশিশীশাশিশীশি শা শিিশিশীশ শীট শিপ শা স্পপাপশীশীটি 

পপি 

নিরআ্ঞবরতাভনাসাদস্তরে পশ্যতি ক্রুবম্। 

তদা মুক্তিমবাপ্লোতি যোগী নিয়তমানসঃ ॥ 

যাঁত্রাকাঁলে, বিবাছে, শুভকন্মীনষ্ঠান সময়ে, সঙ্কট সময়ে এবং 

পাঁপক্ষয় বা পুণ্যবদ্ধিকালে প্রতীকোঁপাঁসনা করা কর্তব্য । সর্বদা এই 
যোগ সাধনা করিলে সাধক আপনার হদয়মধ্যেই স্বপ্রতীক দর্শন 

করিতে পারেন । ইহাতে যোগী সংযতাত্সা তয়েন ও মৌক্ষলভ 
করিতে পারেন। 

প্রতীক যখন ত্রঙ্ধ নভেন, ইশ্বর নহেন, তখন ইহার উপাসন। 
করা কি বিধি-সঙ্গত ? যোঁগীরা বলেন--ই', বিধি-সঙ্গত | শঙ্করাঁচাষ্য 
বলিয়াছেন» 

ফলমাদিত্যাছুপাসনেসু ব্রঙ্গেব দালতি সর্বাধ্যক্ষতাং।  ঈদৃশং 
চাত্র ব্রণ: উপান্ত হং সতঃ প্রতাকেষু তন্দঈনাধাীরোপণং প্রতিমাদিনু 
ইব বিষ্ণীদীনাম্॥ 

আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রক্গই দেন+-কাঁরণ তিনিই 

সকলের অধ্যক্ষ । যেমন প্রতিমাদিতে বিষ আদির আরোপ হয়, 

তদ্রপ ত্র্দগ ৮ প্রতীকে আরোপিত হন। 

বাঁভারা বোগসাধনায় প্রবস্তক, তাহাদিগের পক্ষে প্রতীকোপাঁসনা 
খব প্রয়োজ্নীর এবং ফলপ্রদ। ষোগীর্া উহাকে একটি বিছা বলিয়া 

মত প্রকাশ করেন, এবং তাহারা বলেন, উপাঁপক এ বদ্যার ফল অতি 

শীঘ্র লাভ করিরা থাকেন । তাহাদের মতে» শিনকে ব্রঙ্গরূপে উপা- 
সন1 করিবে, ইহা আধ্যাত্মিক ; আকাশ তরঙ্গ, ইহা আধিভৌতিক। 

মন আঁপ্যাক্খক ও জাঁকাশ বাহা প্রতীক--এই উভক্পকেই' বর্গের 

তিদনমরে উপাসনা করিতে হইবে । কেন? 

অব্র্পি.ব্রস পুষ্ট)» সুসন্ধা নন্ ॥ 
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ব্রর্ম নয়» এমন বস্ততে ত্রচ্গবুদ্ধি করিয়া ব্রদ্মের অন্সন্ধানি । 

ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও আঁধিভৌতিক উন্নতি হয় । 

আত্মসাক্ষাৎকার ও নাদান্সন্ধান,_- 

অনুষ্ঠীভ্যাঁমুভে শ্রীত্রে তঙ্জনীভ্যাং দ্বিলাঁচনে | 

নাসারন্ধে। চ মধ্যাভ্যামন্াঁভ্যাং বদনে দৃঢ়ম্। 

নিরুধ্যন্ মরুতং যোগী ঘদেবং করুতে ভৃশম্। 

তদ! লক্ষণমাঁক্সীনং জ্োঁতীরূপং প্রপশ্াতি ৷ 

তন্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিবাবিলম্। 

সর্বপাঁপৈশিনিম্মক্তিঃ সযাঁতি পরমাঁং গতিম্ ॥ 

অঙ্গুচদ্বয় দ্বারা! কর্ণদয়+ তজ্জনীদয় দ্বার] চক্ষুদ্বপ্ন, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা 
নাঁসিকাদ্ধ় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠজুলিদ্বকষ বারা বদনমগুল-)দুঢ়রূপে 
রুদ্ধ করিয়া পুনঃপুনঃং বাঁযু সাধন করিলে জ্যোতিশ্ময় ভীবাক্্মীকে 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যে ব্যক্তি ক্ষণকাঁলমাত্র এই আত্মজ্যোতিঃ 

দশন পান, ভাঁভার সমস্ত পাপ দূর হয় ও পরমা গতি লাভ হয়| 

নিরভ্তরকতাভ্যাল্তাৎ ফোগী বিগতকল্মষঃ | 

সর্বদেহাদি বিস্বত্য তদভিন্রঃ স্বয়ং ভবেতৎ। 

যঃ করোঁতি সদাঁভাসং গুণ্তীচাঞ্কেণ মাঁনবঃ | 
স €বত্রঙ্গণি লীনঃ স্তাৎ পাঁপকন্মরতো! যদি ॥ 

প্রাশুক্তব্ূপ সাধনা নিরন্তর আভ্যাঁস করিলে ৫ষাগী নিষ্পাপ হইয়! 

স্থুলদেহ প্রভৃতি বিস্মরণ পূর্বক তন্মর হইয়া উঠেন । হে যোগী* সর্বদা 

গুপ্তভাবে এই গোগ অভ্যাস করেন, তিনি যদিও কাধ্যান্্ঠানে রত 

থাকেন, ভথ।পি পর বন্দে লয় প্রাঞ্থহন | 

গোপনীয়: প্রবত্তেন সদ প্রভারফরকত | 

নাঁদঃ সংজাশ্রু ত উষ্চক্রুমেণণ ভাস বৈ ॥ 
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ইহা বত্বপূর্বক গোঁপনে রাখিবে। এই যোগ সদ্য প্রতায়কারক । 
ইহার ক্রম-অআভ্যাসে নাদ (ক্রহ্ধ ) প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। 

মত্তভূঙ্গবেপুবীণাসদৃশঃ প্রথম ধ্বনি | 
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসার্-ধ্বাস্তনাশনম্। 

ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাঁৎ ধ্বনিমে ঘরবোপমঃ | 

ধবনৌ তশ্মিন মনো দত্বা দা তিষ্ঠতি নির্ভরম্ । 
তদা সংজায়তে তশ্য লক্মস্য মম বলভে। 

তত্র নাঁদ যদা চিত্তং রমতে যোগিনো ভৃশম্। 

বিশ্বাতং সকলং বাহাং নাদেন সহ শাম্যতি ॥ 

যখন নাঁদ প্রত্যক্ষ হয়, তখন প্রথমতঃ মত্ত মধুকরধ্বনি, বীণাবাদ্য 

ও বেণুরব অন্তরমধ্যে শোনা যায়। তারপর অভ্যাসে ক্রমে সংসার- 
ধ্বাস্তনাশক ঘণ্টারব ও মেঘগর্জনতুল্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 
'আরও অভ্যাসে প্লুতস্বরে প্রণব-্ধবনি শ্রুতিগোচর হয়। সাধক 

যখন প্লির্ভরনূপে এ্কান্তিকভাবে সেই ধ্বনিতে চিত্তনিবেশ করিয়া 
অবস্থান করেন, তখন তাহার লয়ের অবস্থা অর্থাৎ সমাধি লাভ হয়। 

যোগের উদ্দেশ্টা, প্রকৃতি হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া কেবল 

হওয়া। পন্থা বহুবিধ _বিহ্ব।স ও দৃঢ়তার সহিত রিধি-নির্দিষ্ট যে কোন 
* এক মনোমত পথ ধরিয়া চলিয়া যাঁও-মুক্ত হও । 

গা 

শরীশ্রীরষ্ণর্পণমস্ত | 
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